
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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’-;|]σ38, ὉὃὉὦὃὦὃὉὃἢὦἢὦἢὦὁὁ ὁ ὃδῤΠΛ 

Ζῦε 

ιυιογπαίίοπαιῖ αὐί( Φοπηπεπίδι» 

οι τε θοΐμ ετίμειτεβ οἵ [δὲ ΦΙὸ ἀπὸ 

ευ Φεαταπιεπ 

ὌΝΌΕΕ ΤῊΕ ἘΡΙΤΟΒΒΗ͂ΙΡ ΟΡ 

ΤΗΣ Ἐὲεν. (ΗΑΕΙῈΘ Αὐσύσϑτυϑ ΒΕΙΟΟσΞϑ, Ὁ.ῦ., Ὁ. 1μττ. 
Εὐάὐιυαν εἶ Κοῤένσονε νολεςεον 97) διῤίρα ΤΑἀφοίοΥ, 

ὕκίοε ΤΑεοώρριεαὶ ϑονένα», Νειυ Υονγῆ,; 

ΤΗΕ ἘΕΝν. ΘΑΜΌΕΙ, ΚΟΙΓῈΘ ὈΕΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., Ὀ.ψττ. 
Κορ Ῥγοΐσεον 9.7, εδνγειυ, Ορνα; 

ἼΤΗΕ εν. ΑἸἹΙΕΈΕΕΞῸ ΡΙΌΜΜΕΕ, Ὁ.Ὁ. 
ἌΔ1Ἃαε:» ἡ ὕκένεν είν Οοέεξε, Φεγάανε. 



Ὀἰο Ζθα Ὁγ (Ὡοοοίς 



ἅψι ϑπξτπαίίοπα! (τιθϊ ( σπππιιπ 1} 

απ ἰῃε Θοίυ Θευρίατεσ οὗ [ῃε ΦΙὺ απὸ ἑ 

εὼ ἀἀεσίαπιεπίσ. 

ἘΠΙΤΟΝ5 ΡΕΕΕΑΚΓΕῚ 

ΤΉΞΕΒΕ δῖ ΠΟῪ δείογτε ἴθ ρυῦ]] 5 πηδῦ (Οομμηπιθηϊαγί 58, 

στιτοη ὉΥ Βγίἰἰδἢ δηὰ Απιεγίοαη αϊνίποβ, οὗ ἃ ρορυΐα οὗ 

Βοιη ]οτσαῖ οἤπδγαοῖοσ. 7.4 Οανιόγίάσε βιός 70,7, «ϑελοοῖς, 

τς 27 σκάδοοξς τον ιδίς Οἴας:ες αμα γίυαίε διάκο, 726 

δ ῤεαξεγς Οργινιοαγ, 716 οῤωίαγ Οονπθραν} (ΒΟ ΔΗ), 

Τε Ἐχροοίίογς Δ1δ[., δῃὰ οἴΠΟΙ βἰπι δῦ βογίθϑ, πᾶνς {Ποὶγ 

Βρϑοῖδὶ ρίδαος δηά ἱπιρογίδηοαθα. Βαυΐ (ΠΟΥ ἀο οὶ δηΐογ ἰηΐο 

ἴῃς Ππεῖϊά οὗ Οτίτῖοαὶ ΒΙΡ]1ο41] βοποΐδγθῃ!!ρ οσουρίεα ὉΥ͂ 5υςῖ 

ΒεΙΙ65 οὗ (Οοιχηπιθηΐαγίοβ 885 ἰδῇς αἰμγχρεζασοίές ἐχερεηίεολές 

Ἡαπκάωρλ κε Α͂. 7.; Ὧδ ὙΥεῖῖο᾽ 5. Αἴ ςρεζασείες ὀχέρείίδελες 

Ἡαμάδωμελ εὑ Δ. Τ'; Μεογεοῖβ Αὐγίελοεχερείί(ολε, ον»»- 

“πεηζαρ; Καὶ] δηδ ἢ 6] 1125. ἢ 5 έὀίίρελον Οορερεορα ἐδόῦ (4: 

Α. Τ'; Ἰιαηρε᾿ς ΖΑλεοίορίςελολο»εοίδελες Βέδεμσεγξ,; Νονδοῖκ᾿ 5 

ἤσαμάξονε»ηεαν δὲ Α͂. 7. ; ἩοϊτΖζιηδηη 5 27“ παἴξο»ι»εδρ ἢ 

ιν Δ΄. Τ. ϑενεγαὶ οὗ ἴπ656 ἕανα Ὀδθη ἰγδηβίαϊθα, οἀϊτοά, 

δηά ἴῃ βοπια οδϑοβ δηΐαγρεά δηά δάδριεά, ἔογ ἴ6 Εηρ]5ἢ- 

βρεαϊκίηρ ρυδ]ῖο;; οἵδοῖβ ἀγα ἴῃ ργοοθβϑβ οὗ ἰγδηβίαϊίΐοη. Βαυΐ 

Ὧ0 ΟΟΥΓεϑροηαϊηρ 5εγίεβ ΟΥ̓ Βγί[ἰϑἢ οὐ Απιογίοδῃ αϊνίη 65 

δι59 Εἰς πετῖο Ὀεοη ῥγοδυοεά. ΤῈ ΨΜΑΥ τ45 θεδῆ ρῥγεραγοά 

ΌΥ ϑροοΐαϊὶ (οιπηπιοηΐϊασίοθβ ΌὉΥ Οἤοαγης, ΕἸ] οοῖῖ, ΚΑ] βοῖ, 

Τἱρσμιέοοϊ, Ῥεγονης, εβῖοοῖί, δη οἴοΓβ ; δηά ἴῃς τἰπ|6 ἢΔ5 

οοτης, ἴῃ ἴπΠ6 ἰυαάρστηοηΐϊ οὗ [ῃς Ρῥτγο͵θοΐοτγβ οὗ τ 58 δηϊεγργίβο, 

σβδη ἰΐ ἰ8. ρῥγδοίίοδθϊὶς ἴο οοπιδίης Βγι 5 ἢ δηὰδ Απηδγίοδῃ 

δοθοΐασβ ἰὼ ἴμ6 ῥτοάαιιοίίοηῃ οὗ ἃ οτγἰτἷοαὶ, σοιαργελθηβίνο 



ἙΠΙΤΟΙΝΘ᾽ ΡΕΕΕΑΟΘΕ 

᾿ ΟΟΠΙΠΘΠ ΔΤΥ παῖ 11 ῬῈ δργεαβὶ οὗ τηοάδγῃ Ὁ ]1 4] ςοποῖδγ- 

΄. 

βἕΐρ, δηὰ ἰῇ ἃ πηδαβδῦγε ἰεδὰ ἰΐ5 νδῇ. 

Μδεβϑγβ. Ομδγῖεβ ϑουιθηοτ 5 ὅ0η5 οὗ Ναὸν Ὑοσκ, δηὰ Μοβϑγβ. 

Τ. δὲ Τ. ΟΙασκ οὗ Ἑάϊηθυγρῦ, ρσόροϑθα ἴο ρυ δ] ἢ βδυοῇ ἃ 

86 Γ65 οὗ (οιμπηδηΐϊαγίεα οὐ ἴῃς ΟΪά δηά Νεν Ταβίδπγχοηΐβ, 

υηάογ [ἢ6 οαϊτοτϑηϊρ οὗ Ῥγοΐ. (Ὁ. Α. Βειοσϑ, Ὠ.Ὁ., ἰῃ Απιογίοα, 

δΔηᾷ οὗ Ρτχγοΐ. 5. Ε. ὈΕινεᾷ, Ὠ.Ὁ., ἔογ ἴῃς ΟἹά Ταβιδπιοηῖ, δηά 

ἴῆς ον. ΑἸΕΒΕΡ ΡΙΌΜΜΕΕΚ, Ὠ.Ὁ)., ἔος ἴῃς Ναὸν Ταβίδηχθηῖξ, 

ἴῃ τοδὶ Βγίϊδίῃ. 

Τῆς Οοπιπηγχεηΐαγιεα Ψ|]1 6 ἰηϊογηδιίϊοηδὶ δηά ἰηϊεσ- οῦ- 

ἐοϑϑίοηδὶ, δηά ψ}}}] θ6 ἔσθ ἔγοτῃ ροϊδθγχαϊοδὶ δηά βοοϊ βϑἰϑιϊοδὶ 
ὑϊ4α5. ὙΠΕΟΥ Ψ|]1 Ὅ6 Ῥαβεά ὑροῦ ἃ τποσουρῇ ογιτἰοδὶ βίαν οὗ 

"ἢς οτὶρσίηδὶ ἰοχῖβ οὗ ἴπ6 ΒΙΌ]ς, δηά προη ογιτἰσδὶ τοι ποάς οὗ 

ἡπτεγργαϊδιίοη. ὙΤΏΘΥ ἂζὸ ἀδϑισηεα οὔ ἢν ἔοσ βἰυἀθηῖβ δηά 

Ο]ογρυπιθη, δηὰ Μ|]1 Ὅ6 ττιιῖθη ἰῇ 4 σοπιρδοῖ βῖγ]6. Ἑδοῆ 

ὍοΟΟΚ ψ|}} Ὀ6 ργεοεάδά ΌΥΓ δὴ [ηϊγοάυοζίοη, 5ἰδιίηρ (6 ταβυ 5 

οὗ ογτἰοἰϑαλ ὑροη ἰΐ, δηά ἀἰἸἰδουδδοίησ ἱπηραγία!ν ἴΠ6 αυοϑι! οἢΒ 

51.111 ταηγδίηἰης ορεη. Τῆς ἀοῖδιὶϊα οὐ οτιἰοἰβπὶ Μ|1 ἀρρθᾶγ 

ἴῃ {Πεῖσ ὑσοροσ ρῥΐίδοα ἴῃ ἴῃς Ὀοαγ οὗ ἴῃ6 (οπιηδηΐαγγ. Εδοῖὶ 

ἡδοιϊίοη οὗ [πΠ6 Τοαχῖ Μ|] 6 ἰηϊγτοάποοά ψι} ἃ ραγαρῆσγαβα, 

ΟΥ ΒΌΠΙΩΔΙΥ Οὗ οοηϊδηῖϊβΒ. Τεοθηΐοδὶ ἀόῖα1}]15 οὗ [εχ] δηά 

ΙΡὮΠΟΙοσίοδὶ ογιεἰοῖβπλ Μ0|11, 45 ἃ γαῖ, Ὀ6 Κορὶ ἀϊβιϊποῖ ἔτοτῃ 

Ἰαδῖῖοσ οὗ ἃ ΠΟΤΕ σαησγαὶ οπδγδοῖογ; δηά ἴῃ τς Οἱά Τεβῖδ- 

τη [6 αχαροίίοαὶ ποῖθβ ΜΠῚ 6 δισδηρεά, 845 ἔδσ ἃ8 

ΡῬΟΒΒΙΌ]ς, 580 85 ἴο ὃς 5ογνίοθδΌϊα ἴο βιπἀθηῖβ ηοῖ δοαυδιηϊοά 

ψὶῖ Ἡδοῦτεν. Τῆς ΗἰβίοσΥ οὗ Ιηϊεγρτγείδιίοη οὗ ἴἢ6 Βοοῖϑ8 

Ψ1 θὲ ἄδαϊς ψιἢ, δ δοοϑϑασυ, ἴῃ ἰἢ6 [Ιηϊτοάποίοη8, 

ἢ οτἰείοαὶ ποῖϊοας οὗ ἰἢ6 τῃηοβὲ ἱπιροτγτίδηϊς [ἰτογαῖατε οὗ 

(6 βυρήεοῖ. Ἡἱϊπκίοτγιίοαϊ δηά Ατγοῃεοϊορίοδί αιδϑιίοηβ, 88 

611} δ5 χυσβίίοῃβ οὐ ΒιΌ]1οα] ΤὨὭΘΟΪΟΡΥ, τα ἰηοϊαἀδα ἴῃ ἴῃς 

ΡΪΐδη οὗ ἴ86 Οοιμηπμοηϊαγίθβ, θαϊ οὶ Ῥγδοῖίοδὶ οὔ Ηοπδιίοδὶ 

Ἑχορεβίὶβ. Τα οϊυστααβ ψ1}} οοημϑεςαῖϊα ἃ αηϊοσηλ 56 .γῖ 68. 



͵ ' 
ΤῈ ΝΤΕΒΝΑΠΟΝΑΙ, δ ΠΠ0ΔΙ, ΟΝ ΒΝ ΤΑΗΥ͂, 
ΤῊ τ ἰο]] ον ηρ εἴα ηθηῖ ϑοἤῃοϊασα γα εηραροα ὍΡΟΙ 16 ΜοΪ Π165 
Ὠδιλοα δοΐον: 

[Ἐπ ῊΠῚ 

Ἐχούυϑ 

Γαενϊουδ 

Νυτοεσ8 

ΒΘευϊεσοζοσον 

]οδβδυδ 

7υάρξε8 

ΟΒτουὶςῖδα 

Ἑστα απ 
ΝοδοσοὶδὮ 

Ῥαρὲὶοϊῖ 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

Τῆς ον. ἸΟῊΝ ΚΊΝΝΕΕ, Ὁ Ὁ., Ῥτεοίοϑϑοτ οὗ ΟΪὰ Τοῦ- 
ἰδιεηῖ ᾿δησυᾶρε δηὰ 1 Ἰτεγδίυγε, (ΟΠ ρε οὗ Ρτα5- 
Ὀγιεγίδη συ το οὗ Εηρίαηά, Οδηιῦτίάρε, Επρίδηα. 

Τῆς ον. Α. ΒΕ. 5. ΚΕΝΝΕΌΥ, Ὁ.Ὁ., Ῥτγοΐεϑϑοσγ οἵ 
Ηεῦτεν, ὑηϊνοτβίιγ οὗ ΕαἀϊηὈυΓρΉ. 

]. Ε. ϑτεννινο, Μ.Α., ἕεϊὶον οὐ αδάδμαι (οϊϊεβε, 
Οχίοσά. 

Ο. Βυσῆάναν Οβαὺ,. Ὁ.Ὦ., ῬχοίἊδϑϑβοσ οὗ Ηεῦσγεν, 
Μδηϑβϑῆςϊα (οἸ]ϊερε, Οχίοσά. [νοιν Κεαάν. 

Τῆς ον. 5. Ε. Ὀκινεκ, Ὠ.Ὁ., Ὠ.1μπ|., Κερίυ5 Ῥτο» 
ἔςϑ53οσ οὗ ΗἩεῦσγεν, Οχίοτα. [λνοιυ Κεαάνγ. 

Τῆς εν. ΟΕόοκοΕ ΑΡΑΜ ὅΜΙΤΗ, ὮὉ.Ὁ., 11,0... Ῥτο- 
ἔεβ5οτ οὗ εῦτεν, Ετες Ὁδυτοῦ (ο]ερε, σἰαβρον. 

Τῆς ον. ΟΕΈΟΚΟΕ ΜΟΟΒΚΕ, Ὦ.., 1,. Ὁ., Ρτγοΐεβϑβοτ οὗ 
ΤΒεοΐοσυ, Ηδεναγὰ ηϊνετβίιυ, (απιῦτί κε, Μ458. 

[νοτυ Κεαάν. 
Τῆς σον. Η. Ρ. ὅμιτη, Ὁ.Ὁ., ΡεοΐἌδον οἵ ΒἰὈΪ ες] 

Ηἰβίοσγ, Απιβεγϑὶ (ο]]ερε, Μα585. [ἰδοιον ΚΑεααγ. 

Τῆς εν. ΕΚΑΝΟΙΒ ΒΚΟΝΝ, Ὦ.Ὦ., Ὠ.1ττ.. 11,.Ὁ., 
Ῥτοίοβϑθοσς οἵ Ηοῦτγτενν δπὰ (ζουνηδῖς [δηρσυδρο8, 
Ὁπίοη ἸΒεοϊορίςαὶ ϑεηιίηδῦΥ, Νὸν Υοτκ (ἰιγ. 

Τῆς ον. Ευννακο Ϊ,.. Ουκτίβ, Ὁ.Ὦ., Ρεοίεϑβϑοσ οὗ 
Ηεοῦτεν, Υα]ςε ᾿)ηἱνετοίῖγ, Νὲν ακλνεη, (ζοηη. 

Τῆς Ἦσν. [. ΝΥ. ΒΑΤΤΕΝ, ΡΗ.Ὦ., Ὠ.Ὦ., Βδοεῖος οὗ 
δι. Μαδικ Οδυτοδ, Νὲν Υοῦκ (Οἰτγ, βογηειϊ πης 
Ῥτιοίεββθοσ οὐ Ἡεῦεεν, Ρ. Ε. Ὀἰνίηἰ τ Θ.Βοοϊὶ, 
ῬΒἸδάοΙρὮΐδ. 

Τῆς ον. Οηλ8. Α. Βειοοβ, Ὁ.Ὁ., Ὁ. 1ἴἰτ., Ρτο- 
ίε58ογ οὐ ΒΒ 0] ςαἱ Τ πεοίοσυ, ὕηίοη Τπεοϊορίςοδὶ 
δα ηδῖΥ, Νεν Υ̓οτκ. 

Τῆς ον. Ὁ. Ἡ. Του, Ὁ.Ὦ., ΠΙ|, Ὁ... ῬΡτοίεβϑοσ οἵ 
Ηεοῦτεν, Ηδγναζγὰ ἰ)ηϊνογβίιν, Οδπ τί σε, Μα85. 

[Δνοτυ Κεαάν. 
Τῆς ον. 5. ΕΒ. ὕκινεκ, Ὁ.Ὁ., ἢ.1ἷτιι, Ἐερίυβ 

Ῥτοίεϑβϑοσ οὗ Ηεδῦτον, Οχίοτζτα, 

Ομαρβ. ᾿[-ΧΧΧΙΧ. Τῆς ἔδν. 5. Ε. Ῥκῖνεε, Ὁ.Ὁ., 
Ὠ.1χτι., Κερία8 Ῥτγοΐεϑθϑοσ οὗ Ηδῦτεν, Οχίοσζα. 

Ομδαρβ. ΧΙ ΧΝΙ. Τῆς ἴαῖε εν. Ῥτγοί. Α. Β. 
Ῥάνιῦϑον, ὮὨ.Ὦ., 1.1,.Ὁ. 

Τῆς ον. Α. Ε. ΚΙΚΚΡΑΤΕΙΟΚ, Ὦ.Ὁ., Μαρῖον οἵ 
ϑείσνη Ο(οἸΐεχε, Εορίυ5 ΡῬτοίἊεϑϑοσ οὗ Ηοῦτεν, 
ΓΟδυῦτί σε, Εηρ]δηά. 

ΒΥ τῆς εν. 6. Α. Οοοκε, Μ.Α., Βεῖ ον Μδρ- 
ἀαϊεη (οϊϊερςςε, δηὰ τῆς ον. ΟΗΑΚΙΕ5 Ει ΒΌΚΝΕΥ, 
ΜΑΑ., Εεϊον δηὰ 1 δοϊυτεῦ ἴῃ Ηεῦτεν, 581, ]ο μη 5 
(οΙ]εςε, Οχίοτά. 

Τῆς δον. ΙΟῊΝ Ρ. ῬΕΤΕΚΒ, ΡΏ. Ὁ., Ὁ. Ὁ.. βοπιεῖὶ πὶ 
Ῥχγοίεβϑθοτ οὐ Ηοῦτεν, Ρ. Ε. Ὀἱνίηἶῖν ϑεβοοῖ, 
ῬΗΣδάοΙρΒΐα, ον Ἐδοῖοτ οἔϑι. Μίςπδς}᾽}5 ΟΠ υτοῆ, 
Νεν Υοτκ ζίιν. 

Ατωοῦ διὰ Ἐΐζοδβεα Ὗ, Ἑ. λκρεξ, Ρῃ.Ὦ., 1.1,.Ὁ., Ρσεβξίάδηι οἵ τῆς 
ζηϊνετγθὲῖν οἱ (Πίςαρο, 1Π|1η οἷ5. [νου Αἰεαών. 

ἹΜΜίςδὮ ἴο Μαϊδοβὶ . Ε. Ηλρλκρεξκ, Ρηῃ.Ὦ., 11, Ὁ., Ῥιτεβίάδηϊ οὗ τς 

Ἐβιδοτ 
[)ηϊνογοῖιν οὗ ΓΠίσαρο. 

ΤΠ ον. ,. Β. Ῥατον, Ρἢ.Ὦ., ῬτγοίἊςϑβογ οὗ Ἡεῦσγεν, 
Ηςδτιέοτὰ Τπεοϊορίςαϊὶ ϑεπηίπατγ. 



ὅθε Ἰκίοτπαίοπαῦ δ᾽ τίείοαῦ φ᾽οπιπιοπέατρ. Ὁ 

ἙξοςΙ] οἰ δϑοῖοβ 

Ευϊ 

ϑουρ οὗ Βοῦρβ 
δηὰ Στ: ΟΣ. 8 

8ι:. Μαῖῖδον 

8ι. Μαεῖς 

8:ι. Γυ 6 

8ι:. ]οδὩ 

Ἡ στον οὗ ἴ86 
αοδροὶδ 

Αοῖᾶ 

Ἐοετδϑ 

Γ(οεϊτδίδηδ 

Θαϊαῖίαι 8 

ἙΡδΒαβίαηβ δπὰ 
(οἹ]Ἱοδδὶδῃ 8 

ῬΒΪΠ ρρίαπ5 δηὰ 
ῬὮΣΙΘΣΟΣ 

Τμοθβαϊοηΐδηδ 

ΤΒο Ῥαβίοσαϊ 
ἘΡ δι] 68 

Ἡδοῦτοννβ 

8ι. ]ασε 8 

Ῥεῖοσ δπὰ ἂς 

ΤὩς ΕρΡ΄:51168 οὗ 
ϑ8ι. Ἰο ΒΩ 

ἙἘσνοϊδῖῖ ΟΣ 

Ῥτού. ΟΕΈΟΒΟΕ Α. ΒΑΚΤΟΝ, Ρῃ.Ὦ., Ρτοίεβϑοσ, οὗ 
ΒἰὈ]ςΑ] 1ἰτεταῖατε, Βτγη Μαντ (οἸ]]εχε, Ρᾶ. 

Ἐδν. ΟΗΑΚΙ ΕΚ Ρ. ΕΑΟΝΑΝΙ, Ὠ.Ὦ., Αϑεοεοίαῖο Ρχγοΐας- 
80ΓΥ οὗ Ηεςῦ , ηΐοη Τπεοϊορίςδὶ ΘΟΠΊΙΏΔΓΥ, 
Νεν Υἵογ 

Ἐδεν. ΟΗΑΚΙΕΞ Α. Βκιῖσσβ, ὮὉ.Ὦ., .11τπ|., Ῥτοίδϑϑβοσ οὗ 
ΒΙΌΪὶς4] ΤΒεοίοσυ, ᾽πίοη ΤὨεοϊορίςαὶ ϑειηΐπασυ, 
Νον Υοτκ. 

ΤῊΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

Τῆς εν. ΝΙΣΣΓΟύσΗΒΥ Ὁ. Αἰὲν, Μ.Α., δῖον οὗ 
Ἐχεῖεν (οϊϊερε, Οχίοσα, 

Τῆς ἰαϊῖς εν. ΕἙ. Ῥ. σουϊν, ὮὉ.Ὦ., ϑβοπιοιΐπης 
Ῥτοίεβϑδοσ οὗ Νεν Τεβιίδιηεηῖ 1ἰτογαῖυτε, Ρ. Ε. 
Ὀἰνίηὐτγ ϑοδοοὶ, ΡΒ δα οΙρὨ ᾶ. [ΜΜοτυ Κεαάν. 

Τῆς αν. ΑἸΡΕΕΕΡ ΡᾺΜΜΕΕ, Ὦ. Ὁ., βοπγχοιῖὶ πὸ Μαβῖοσ 
οὗ ὕηϊνογδίιν (ο]]ερε, θυ ΓΠδηι. [ΔΜοτυ Κεαάν. 

Τῆς νεῖν εν. ΙΟΗῊΝ ΗΕΝΕΥ ΒΕΚΝΑΚΡ, Ὁ.Ὁ., δδη 
οὗ 851. Ῥδιγίοκ᾽β δηὰ [1δοΐϊυγεῦ ἴῃ ὨὈϊνίηϊ!, 
ὕεἰνεγβι τυ οὗ θυ θΠη.. 7. ὦ). γεά δ. 

Τῆς εν. ηιταΜμ ΘΆΝΌΑΥ, Ὠ.Ὦ., 11. Ὁ», [Γδὰγ 
Ματγρατεῖ Ῥιγοίεϑϑβου οἱ Ὠϊνίηϊγ, Οχίοσα, δηὰ τδς 
δον. ΝΠ ούσηΒΥ Ὁ. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Εεὶ ον οὗ 
Εχεῖογ (οϊϊερο, Οχέοτζγα. 

Τῆς ον. ΕΚΕΡΕΚΙ͂ΟΚ Η. (ΗΑΒΕ, Νοτγίβϑοηΐδη Ῥσζο- 
ἔεββϑοσ οἱ Ὠἰνίηϊγ, Ῥτεβίάεηϊ οὐ Ουεεηβ (ο]]ορς 
δηὰ νιὶος-(Πδηςο]ϊοτ, (δηιτί με, Ἐηρ]δηὰ. 

Τῆς εν. ιμᾺΜ ϑάνραυ, Ὁ.Ὁ., 11,..Ὁ., 1δὰγ 
Μδρασγεὶῖ Ῥζγοίεβϑδου οὐ ὨὈἰνίηϊυ δηὰ δηοη οὗ 
ΟΒείϑδι Οδυτοῖ, Οχίοτά, δηὰ τῆς ἕδν. Α. Ὁ. 
ἩΈΑΡΙΑΜ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., Ρεϊηοεῖραὶ οὗ Κίηρβ (ο]]ορε, 
Ιμοηάοη. [Δοτυ Κεαάγ. 

Τῆς Εἰρδι εν. ΑἘΚΟΗ. ἘΟΒΕΚΤΘΟΝ, Ὠ.Ὦ., Π1,}., 
Ιοτὰ Βίβπορ οἱ Ἐχεῖογ, δηὰ ἴδε εν. ΕἸΘΗΑΚῸΡ ]. 
Κνονινο, Ὠ.Ὁ., Ῥτιοίδβδϑθου οὗ Νὸὲν Τοϑιδηγχοηῖ 
Ἐχερεπὶβ, Κίηρϑβ (οϊϊερε, ᾿,οηάοη. 

Τῆς ον. ἘΚΝΕΒΊῚ Ὁ. Βύυκτον, Ὦ. Ὦ., Ῥσγοΐδϑϑοτ οὗ 
Νεῖν Τοβίδιηθηι ἰϊογαίυτε, [) ηἰνεγϑῖτν οἱ (Πΐςαρο. 

Τῆς ον. Τ. Κ. ΑΒΒΟΤΊ, Β.Ὦ., Ὠ.{1π|., δοπιειΐ πὰ 
Ῥτιοΐδβϑου οὗ Βιἰ ]ςαὶ Οτσεεῖς, Τεὶηΐῖγ Οο]]ερε, 
Βυν]ΐη, πον 1ἰἱὈτατγίδη οὗ τς βαπηα. [Λοτυ Κεαωγ. 

Τῆο ἤσον. ΜΑΚνΙΝ Ε. ΝΊΝΟΕΝΤ, Ὦ.Ὁ., Ῥγοΐοϑϑοσ οὗ 
Βί ὉΠ ςΑἹ] 1ἱτοταῖατς,  ηΐοη ΤὨςοϊορὶςαιὶ ϑεγηΐηδσυ, 
Νεν Υοτκ (ἵν. νοτυ Αεαάνγ. 

Τῆς εν. ἍΜὲῈ5 Ε. ΕΚΑΜΕ, Μ.Α., ΑϑϑοοίαϊῖἬ Ργοίεϑ- 
δούς ἰῶ ἴῆς Νεὲεν Τοβίδηγχοηῖ, ἰ᾽ηΐοη ΤὨἼδοϊορὶςδὶ 
ΘογηΐδτΥ, Νὲν Υοτκ. 

Τῆς Ἐσν. ΜΝΑΙΤΕΚ Ιοςκ, ὮὨ.Ὦ., ΝῬεατγάθη οἱ Κοεῦϊς 
ΟοΙΙεσε δηὰ Ρτοίεϑϑοῦ οὗ Εχερεϑίβ, Οχίοτζα, 

ΤΏς ον. Α. ΝΑΙΕΝΕ, ΜΑΑ., Ῥτγοίδϑϑοοσ οἵ ΗἩοῦσγεν 
ἴη Κίηχϑβ (οϊ]]ερσε, Γ᾿ οηάοη. 

Τῆς δν. [4ΜῈ5 Η. ἔορεβ, Ὁ. Ὦ., Βυββεγ Ῥγοΐεϑϑοσ οὗ 
Νεν Τοβίδπιοηιϊ (τι ὶς5πὶ ἰὴ Ηδύνατγαὰ ᾿)ηἰνετϑίιυ. 

ΤΙὮς σεν. ΟΗΑΚΙΕΞΚ ΒΙσσ, Ὠ.Ὦ., ερίυ5 Ῥτγοίοθβϑϑογ 
οὗ ἘρεοϊεΞςἰαϑιίοαὶ] Ἡϑίουυ δηά ζδηοη οὗ (βΒτῖίϑβι 
ΟΒυτοῖ, Οχίοτα. [»νοτυ Κεαίν. 

Τῆς ον. 5. Ὁ. Ε. ΘαΜμον, Ὦ.Ὁ., Ῥχείηςϊ ραὶ οὗ ἴδςἊς 
ηϊτεὰ Ετες Οδυτοῦ (ζο]]ερο, ΑὈετάσοη. 

Τῆς δεν. ΕΟΒΕΚΆΤ ΗἩ. ΟΗΑΚΙΕ5. Μ.Α., Ὁ... Ρτοίδς- 
5οζ οἱ Βἰ Ὀ]1ς4] στεεῖκ ἰη της ]ηϊνετδὶτγ οὗ Ὠ ὈΤ1η. 
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ΟΟΡΥΒΙΟΗΤ, τορος, ΒΥ 

ΟΗΑΞΚΙῈΞ ΘΟΚΙΒΝΕΚ᾽Θ 5ΟΝ5 

ῬυβιιϑηἘὺ ΜΛΈΚΗ, τορος 

Νοτώσσυ τικα 
ὃ. Β. Ομ ες ἃ (ο. --- Βογυίοκ ἂς Βιριὴ Οο. 

Νογνοοά, Μδδδ., ὕ.8.4. 
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ΕΠ1.Α ΘΑΝΙΌΑ ΗΑΈΕΈΡΕΚΒ 

ΨὝΗΟΞΒ ΘΕΝΟΤΙΟΝ ΤῸ ΗΒΕ ΗΌΘΒΑΝΟ ΑΝῸ ΤῸ ΗΚ ΨΟΚΚ 

ἨΛΒ ΒΕῈΝ ΗΙΒ ΟΚΕΒΑΤΕΘῚ ΘΟΌΕΚΟΒ ΟΕ ΗΕῚΡ ΑΝῸ Β5ΤΥΚΕΝΟΤΗ 

ὮΚΙΝΟῸ ΤΗΙΚΤῪ ΥὙΒΕΑΒ5 



γιὰ ἊἜ 



ΡΕΕΕΑΓΕ 

ΤῊΣ δρτεοηδηΐ ἴο ὑτεράσγα [ἢ νοϊυπΊ|65 οἱ ἴἢ6 ΜΊΏΟΥ Ῥτορῃοῖβ 
ἴοσ 115 βοιὶθβ ψὰ5 δηϊεγδά ᾿ηἴο ἴῃ 1800, --- ἔουγίδθη γϑαῖβ ΔΡΌ. 
Ι ἀϊὰ ποῖ ἴδῃ απίϊοίραῖα ἴῃ6 βογίοίιβ οὐ] ραϊίϊοηβ ῃΐοἢ ΜΘ ΤῸ 
ΒΠΟΓΓΠΥ ἴο Ὀ6 δϑοϑιπιδὰ ἴῃ οΟἴΠΟΥ αϊτεοϊοηβ. Βιυῖΐ ἴῃ 4}} ἴῆ65868 
γεδῖβ οἵ δαπλϊη!]ϑίσγαῖνα σοησογῃ 1 ἤανα ἢδά Τοοοῦγϑα ἴοΥΓ οὮδηρο, 
οοηίοτί, δηὰ οουτᾶρε ἴο ΤῊ ΟΥΚ οὐ ἴμ6 Ὑ νεῖνα Ῥτορῃοίβ. 
Α ἴαγρε ρουίίοηῃ οὗ ἴῃ ψοῦκ πδὰ Ὀδϑὴ δηϊβηθα ἃ5 δ Ϊγ 85 
189)ὴ,|Ἠ ΏΘη ἴπα 6556 η[14] σαβϑι 8 οὐ [ἢ6 5ίγυοίυγα οὗ Απιοβ. 
Δρρεασεά ἴῃ 714 δβδιῤἤεα ογίά, Τὶ 15 ἃ δἱρῃηϊβοδηΐ ἔδοῖ ἰμδῖ 
ἀυπηρ ἴΠπ656 ἐουτίδθη γϑᾶσϑ ἴἤθγα ἤανε Ὀδθη ρίνθη ἴο ἴῃ νου] 
16 ποίοουίῃυ Τοη θυ ΟΠ 5 οὗ Οοτί (1890), ΜΙΟΠΕΙ (1893, 
1900), ΜΏ]]1οσ (896), ΟΠεγης (ἢ ὟΝ. ΒΕ. δῖ, δνοῤλεῖ, 1805), 
Νονδοκ (1897, 1903), Οεοῖρε Αἀδηὶ 5ΘπΉ ἢ (1896), ΝΟΪΖ (1897), 
Ὀγινου (1897), Ν εΙδυβθὴ (34 δα., 1898), Βυάάες (1899), 1 ἢγ 
(1.901), ϑδίδνειβ (1901), Βαυπιδηη (1903), Μεϊημῃοϊὰ (1903), δπὰ 
Μαπῖ (1903). 
ΤῆΘ ΡΪδὴ οτὐἹρίηδν ἱποϊυάεά ὕνο νοϊυπιθ5 ἴογ ἰἣ6 ΜΙΠΟΥ 

Ῥτορδοῖβ ; [η15 85 θδθὴ δηϊαγρεα ἴο ἴζγθε, οὗ ψῃ]οἢ ἴδ Ργθ5- 
εηἴ νοΪ]υπιθ, σοη δι ηρ Απιοβ ἂπὰ Ἠροϑθϑδ, 15 ἴη6 ἤτϑι, οὶ]. 11, 
11} ᾿ηο]υὯ6 Μίοδῃ, Νῆυμπι, ΗΡΑΚΚυΚ, Ζερηδηΐδῃ, ΟὈδαϊδῃ ; 

γοϊ. ΠῚΙ., Ηαρραὶ, Ζεομαγίδῃ, Μδίδοῆὶ, ]οεὶ, Ἰομδἢ. [11 15 ἢορϑὰ 

(δὲ ἴῃ βϑϑοοηᾶ δηὰ [Ὠϊγὰ νοϊυπηθ5 Μ111] ἌρΡρΡθασ νὴ τἴῃ6 ποχὶ 

ἴνο ΥὙ6δΓ5. 

ΙΖ. σδηηοῖ Ὀ6 βαϊὰ (αὶ ἴ6 Ὑνεῖνα Ῥτορδεῖβ ἴδοῖ, δ ΠΟ Υ ἴῃ 
[6 σοπηργαῃοηβῖνα σταδίου ΨΏΙΟὮ [ΠΟΥ ϑυδβίδϊη ἴο 1ἴπ6 ΘΉΓΓΕ 
Ὠκίοτυ οὗ Ηδῦτεν [16 δηά (πουρῃϊ, ἴῃ 1[ῃ6 ἰηϊογαϑί οὗ ἴδε ῥτοῦ- 

ἰεπ|8 ΨΏΪΟὮ [ΠΟΥ ϑυρρεβῖ, οὐ ἷπ ἴδε αἰπιοβὲ ᾿πῆμηῖτ6 νδγεῖν οἵ 
ἴ[Π656 Ῥγο ]θ8. [Ι͂ἢ δνοσυ ἢε]ὰ οἵ βίυάν, ἴῃς ἰοχίυδὶ, [6 ΠΠΙΘΓΑΓΥ, 
[Ὡς ΒΞίοτγίοδὶ, ἴῃ 6 δυομδθοϊορίοαδὶ, απὰ ἴδ τῃθοϊορίοδὶ, {π6 γ ἔυτ- 
ὨΙ5ῃ δοῖβ δηά βυρρεϑί αυσϑίοηβ [Δ ΨὨΙΟΝ ἔσαν οἴμοῦβ, ροσῃδρϑ5, 

ῬΟ55655 ρτδδίοσ δ ρῃιἤοδηοθ. Οτα ἠδϑά οἠἱΥγ τηθηϊοη, ΌΥ ΨΑΥ 
νυἱὶ 



.φοο 

ΨΙ ῬΕΕΕΑΓΕ, 

οἔ ΠΠυκιγαιϊτίοη, [ἢ 6 φυεϑίίοηβ ᾿ηνοϊνεὰ ἴῃ ἀειοσπηηίηρ [6 Ὀἷδοα 
οὗ Απιοβ ἰὴ ἴῃ ἀδνοϊορπιεηῖ οὗ Ηερτον [πουρῃϊ, [6 ῬτοΟ ]6Π|5 οὗ 
ΟΥ̓ Ἰο δὴ δηὰ Ἰηϊοσρτοϊδιοη ΠΟ. ἀγα δυρρεβίθα ὈγῪ [6 δδυὶγ 
σμαρίεοῦβ οὗ Ηοβϑα, ἴπ6 ἰοχὶ δηὰ ἢἰϑίογιςδὶ αἰβισι υζίοη οὗ [86 
σΠδρίθιβ ὩΟΝ Ἰοϊηθα ἰορδίθοῦ ὑπάδσ ἴἢ6 πδπὶα οὗ Μίοδῃ, [ῃ6 
ΟΟΙΡΙΟΧΙῪ οὗ ἰμ6 ἀδία ἱποϊυάδὰ ἰῃ [868 δανϑσαὶ ρογίίοῃβ οὗ 

ΖΕοΒδγδῆ, ποῖ ἴο 5ρεδῖκ οὗ 1ἴπῈ ἔγαρτωθηίδσζυ Ἵμδγδοῖοσ οὗ ΟΡᾶ- 
ἀἴδῃ, ἴῃ6 Ῥδου δῦ Ῥῃθποιηθηδ ῥγεϑεηϊθα ἴῃ Ποηδῆ, ἀμ ΤΏΔΩΥ 

ΟἴΠΟΥ Θαυδ!ν ρΡυΖΖιηρ Ὀυΐ 5]ρηῆοδηΐ δϑροοΐβ οὗ ᾿ΠἸΟΥΑσΥ πὰ 
τβδοϊορίςοδὶ ἰηχυϊσγ. Ὑδβα ἔδοῖβ δηα χοῦ] 5 οοπηθοΐ ἰΠ6ῃ)- 
56 |νεϑ ΨΠ ὄνοσυ ἱπῃρογίδηϊ ρἤᾶ56 οὗ {πε ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊ δοιν. 
Ὀεῦνθθη 900 Β.0. δῃηᾷ 300 Β.6., ἴΏ ΟἾΠΟΙ ψογάβ, ἢ [6 Θπσα 
οὔδαῖϊνα ροτιοά. 

Τῆς ὈοΟΚΒ ΜΏΙΟΝ ΤΟσοΌΡΥ Οὐ δἰϊθητίοη ἴῃ [ἢ ]15 ἄσϑίὶ νοϊυπηθ ρῸ 
Μ611 ἰορϑίμοσ, ἢοΐ ΟὨΪΥ Ῥδοδυβα οὔθ ἕο] ον5 ἰἢς οἴου σἤτοηο- 
Ἰορίοδ!γ, Ὀὰΐ Αἰδὸ θθοδιβα οὔθ βυρριθπιθηῖβ ἴῃ6 οἴΠΟΓ ἰορίοδ!]γ, 
[86 ὕνο ῥγδϑθητηρ ἃ τοϊδ! ν οὗ Ἔχργαϑϑίοη ἰὴ [6 ᾿ἰρῃϊ οὗ ψῃ]οἢ 

ΘΔΟὮ ταοαῖνοϑ ἃ οἰθάσοῖ ἰηϊεγργοίδίίοη. 1ἰ βθοπηθα ΠΘΟΘΘΘΆΓΥ ἴο 
ἴΔΚ6 ὕΡ, ἴῃ οοπηθδοϊίΐοη ἢ [Π656 τὶ ἵἴνὸ οὗ (6 ἱπηπιουίδὶ 
Ὑ νεἶνα, ΠΊΔΩΥ απο ϑιοη5 [αἴ σοΏσοΓῃ ᾿υ5ὲ ἃ5 οΟἸοβοὶν ἴἢ6 οἴΠΟΓ8. 

ἘΒΡΘοΙΑΙΪγ 85 ἴῃ ἔοτος οὗ [ἢΪ5 ροϊηΐ ἔθ] ἴῃ ἴῃς Ιηϊτοάυςσίίοη ; 
ἴογ δῃ ἱηϊτοάυςίίοη ἴο Απιοβ δῃὰ Ηοβθϑᾶ 15 γθα]}γ δῇ ᾿ηἰγοάιυςίοη 
ἴο ῬτοΟΡὮΘΟΥ. 

ΝΟΥΠΘΓΕ 5 1ἴ ΙΏΟΤΟ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο αἰ ΕΠ ρι 15} ΒΏΔΙΡΙΥ Ὀεϊνεθθη 
ἴδ. δοΐυδ] ψογάβ οὗ δὴ δυίμοσ δηὰ ἴοβϑο ἴῃδὶ ἤανα θθθη δαάθα 
ὉΥ ᾿Δἴθσ ψυεγ8 [ἤδη ἴῃ ἴῃ6 οὯ56 οὗ Απιοβ δῃηὰ Ηοβο. Τῇα ἢ15- 
[ΟΥΥ οὗ ἴπΠ6 Μαεββίδηϊς ᾿άθα, ἴῃ ψῃδίανεσ 56η86 Μὲ δι ρου ἰδμδῖ 
[ΟΓΙΩ, 5 ἔπη ἀδηθη Δ }}Υ ἱηνοϊνεα ἴῃ [815 ἀἰϑ ποϊΐοη. Οαγα ἢᾶ5 
Ῥδθη ἴαΐκθη, τπογοίοσο, ἴο Κθαρ βεραζαῖβ (ἢ6 αυἱε σοῃϑίἀθγαῦ] 
Ρτοροτγίίοη οὗ πηδίθυδὶ (βου θεὰ ΌΥ ἰγδάϊτοη ἴο [Π656 δυῖΐμοῦϑβ) 
ΜΏΙΟΝ ΠΔΥ σοηδάσημν Ὀκ ἱτεαϊεαὰ 45 οὗ ἰδίεσ. οὔἱρίῃ. ΤὨ8 ἴῃ 
[)6 οἀ56 οὗ Απ|οβ 15 δρουῖ οῃμο- ἢ οὗ [ῃ6 ψὨοΪΘ, δηὰ ἴῃ ἴῃς οδ56 

οὗ Ηοβϑᾶ δροιΐῖ οπμδ-ξουτγίῃ. 
10 15 υῃαυθβ  ΔΌΪΥ ἴΠ6 τοι ἀπ οὗ ἃ οΘοπηπχοηίδίου ἴο γθοοη- 

βίγιοϊι [6 ἰαχὶ 45 Ὀεϑῖ ἢῈ τῇδγυ. Ὑῆὲ σοηίγ υϊοη5 ἴο [86 ἰοχί- 
οὐ ἰοσπιὶ οὗ Απιοβ δηὰ Ηοβοα, τδάθ ψἱ τὴ ὕνο ἀθοδάθϑ, ἃγα 

ΒΓ Κίηρ; Ὀυὺϊ ποῖ Ποτα 50 ἴπδη ἴῃ6 ὑῃδη  ΠΠΓ ΨΠῊ ὨΙΟ ἴΠ6 
ΤΏΟΓΟ ἱπηροτχίδηϊ δἸηθηἀδί]ο5 ἢᾶνε τεοεϊνεὰ δοοαρίδηοθ Μοζο- 



ῬΕΕΕΑΓΟΕ ἿΧ 

ΟΥΘΙ, ΤἸΏΔΩΥ οὗ ἴῆ6 οὔδηρθα ΟΥΡΊΏΔΙΪ βυρροϑίθα, ΕΔ Ρ8 οὐ 
ΟἿΘ ΟΥ 8ηοΟΙΠΕΙ 4515 (ἐ.9. Ῥ,ΤΑΠΊΠΊΔΓ, ὨἸἰδίοσυ, [Π6 νϑυβ ἢ, Οὐ [86 

βίσορῃϊο βιίγυοΐυγθ), να ἰδῖοσ τεσεῖνθα οοσσορογαίίοη οἡ οἴμεῦ 
στουπάβ ἴδῃ ἴῃοϑθ οὐ ΜὮΙΟΝ [ΠΟῪ τοϑίεα ῥυτηδτὶγ. ΤὨΪΒ Πᾶ5 
ἔτδαυθην οσουϊτοα ἴῃ ΤΥ ΟΥ̓ ἜΧΡΟΤίΘηςα ; δηὰ ψῇθη 1 το Δ]} 
ον οἔἴθη ἃ ὑνοίοϊὰ οὐ ἄνθη τῃγεοίοϊα βυρϑίδητ δίίοη οὗ ἃ οοῃ- 
Ἰεοΐυτα π45 (5 ἰΔκθη ρΐδοοθ, 1 δπὶ σοτῃρο δα ἰο ἀεοέεηά τγϑε]ξ, 

Δα οἴδοῦβ {|ὸ τηγϑο]ῖ, ἀραϊηϑὶ Ῥγοΐθβθϑου ὈΥΙνοτ 5 βυρροϑίοη 
ἴῃ “1ἴ 15 ῥγδοδγίουβ ἴο 456 ἰθχίιδὶ δηὰ οὐ το] ᾿ξ ΥΘ 65 ̓ ἢ 
ὍΡΟΩ (δ “5 τορῆθ.," 5΄ 1 νροηΐυχα ἴο ϑυρρεβί ἴῃαἴ ἰὴ (ἢ6 πραᾶῦ 

ξυΐϊυγα [15 σοΙῃραγα νον ἢδνν ρῇδ56 οὗ οὐοδὶ βἴυαν Ψ1}} Ὀ6 
“Ῥτουρὶ ἔογί ἢ ἱπῖο ἃ ἰαῦρε ρίδοθ." 7 Ιἴ 185 ψουίῃγ οὗ ποῖίϊοε 
ΒΌΓΟΙΥ [δὶ ὨΘΑΓΙῪ ἜΥΘΙΥ ᾿πηρογίδηϊ ρίθοα οὗ ψσκ οὐ ἴῃ6 Ταῖνα 
Ρτορῃεῖϑ ἴῃ δέζοη γϑαῦβ ἢδ5 [θη 1ῃἴο οοῃϑίἀδγδίίοη [ῃ6 αυ65-:,. , 
ὕοῃ οὗ ἴῃς πηδᾶϑυγα δηᾶ βίγορῃϊς διγδηροιηθηΐ (ρΡ. οἶχν ελῈ 0» 

ΜγΥ ονῇ ἱπίεγεδ ἴῃ [18 βυθ)θοῖ ψὰ5 δτοιβοὰ ἰῇ 1887) ὈΥ 1ῃ68 
Διί. 165 οὗ Ῥγοΐδβϑϑου Βτίρρβ ἴῃ ἀἰεόγαϊεα. Νὸο οὔβ οδὴ ἀουδί 
[Ὡς ροοά ταϑυ]ῖ8 ἰπ ρΈποσαὶ ψῃϊο μαναὰ ἔο] ον θα ἔπε τυγηΐπρ οὗ 
αἰϊοητίοη ἴῃ [ἢ]15 αἀϊγθοϊΐἨοη. [Ιἴ 18 Ὁπηθοθβϑασυ, ἀπαὰ ἰῇ ἃ σοπ- 
ΤΠΘΏΪΔΓΣΥ ἱΠΠΡΟΒ51016, ἴο ἴα Κα ΠΡ {Π15 ὑῃδβε οὗ (γϑαϊμηθηΐ ἴῃ 4]] 

[ῃ6 ἀεῖ4}} ψογκθὰ οὔὖἱ ὉΥ ϑδίδανδϑβ; Ὀυϊ 1 15 δαυδ!ν ἱπῃροβϑὶ]α 
ΠΟῪ ἴο βδίυαγ [η6 ἱπουρῆϊ οὗ ἴπΠ6586 ὑτορῃαίίς βεγθοηβ ψιουϊ 
ΤοοορτιϊΖίηρ {0}}ΥῪ (ἢϊ5 ἐυπάδιηθηΐδὶ ἔδοίου ἴῃ {πε ὶΓ ἔογτῃ οὗ οοιη- 
Ροβιου. Α5 ἃ πιαίίζου οὗ ἔδοϊ, “ 5ἰτορῃϊς βίγυοίαυσε ᾽᾿ 15. ΟἿΪΥ 
ΔΏΟΙΠΟΙ ὨδΙηθ ΤΟΥ ““ Ἰορίςοδὶ βιἰγυοίυτα.»" ᾿ 4 

ΤΒΘ ἰοχίυδὶ] ποῖθϑ ργαοθάϊηρ (6 ρϑῆθγαὶ ττοαϊπηθηὶ δηᾶ {π6 
δτατητηδίϊοδὶ δηα Ῥῃ]οΪορίςα] ποῖθβ ἔο]ονίηρ ἴἴ μάνα Ῥεδθη ἰη- 
ἰεηἀθα ἴο ἔυγη 8 [ἢ6 βίἰυάδηϊ οὗ οτάϊπασυ δἀναποοιηθπίὶ ἴΠ6 
ἸΊΟΤΘ ἱπιροτγίδηϊ ἀδία ψ ἢ νὨϊοἢ ἴο τοδοῦ ἢἷβ οὐ σΟΠΟΙ] 5] ΟΉ5. 
Ιἔδασ ἴμαΐ 'ἴῃ 5οπ)6Ὲ οἂ865 ἴῆ686 50 Β.ΟΏ5 4.6 ἴοο Θ᾽ δι" ἴΑΥΥ 
ἴῃ ΤΠΘΙΓ ομαγδοίου  υϊ 1 αν δὰ ἴῃ πιϊηᾶὰ ταὶ βἰυάδηϊ οὗ 

ϑδοσϑα ϑογιρίυσε ψΠο, ψΊ βυοῇ ΠΕΙΡ, πιὶρῃϊ δηΐου ἰηῖο ἃ ἐδ αν 
οΠἶς41] ἀρρσγεοϊδίίοη οὗ {π6ὸ ροϊηῖβ γαϊβθα ; ἀπ 1 πᾶνε ἔοϊς [184 1 
της δἀνδηίϊαρθουϑὶν οηλἱξ ἃ ροτίίοῃ οὗ [ἢ}]5. Κπὰ οὗ πιδΐϊοτίαὶ ἴῃ 
[86 βυσοσοάϊηρ νοϊυπηθ58. ὩΤηδ ῥσχοβθηίδίοη οὗ ἀϊβογεηϊ σοδά- 
ἿὯΡΒ ΙΟΒ δῖα ποὶ δοοαρίθα, ἃ5 ΨῈ]1 85 οὗ 41]1 ἴῃε ρῥτγίποῖραὶ 

8 7οεἰ αμα Αν»ιος, Ὁ. τι6.  ᾿. Ῥ. οἰχίχ. 



Χ ΡΕΕΕΑΓΒ 

ἱπιογργείδιοῃβ ἢ Ἔν ΣΤΥ οᾶ56, βθοπηθα ἴο τη6 ἴο 6 τοαυϊγοὰ ὈγῪ 
ἴῃς δἰ ρμδϑὶβ ψ]οἢ (η6 οὐἀϊΐοῖα οὗ ἴῃΠ6 56 165 ἤδνα ρἰδοδὰ ὕροὴ 
ἰῆς ἱπιρογτίδηοα οὗ ργονϊἀϊῃρ ἴπ6 ἢἰϑίοσυ οὗ ἰἢς ᾿ηϊεγργείδιοη. 
Ι δῖ Ροσίεοι γΥ ἀνᾶῦα ἰδὲ ([ἢ6 Ὠἰδίοτιῃ οὗ ἰηϊεγργείδίοῃ ἀοαβ ποῖ 
οοηϑβίὶϑὲ ἴῃ ρἰδοὶηρ οὔδ δὲϊζου δῃοίπου ἃ 56Γ165 οὗ αἱ θυ ρ' ἸΠΓΟΥΡΓΟ- 
ἰΔοηΒ ; Ὀυΐ 1ἴ 15 φυϊῖα οΟΙοαγ δῖ 5ρᾶοα νουἹὰ ποῖ ρϑῦγ ἃ ἔ0}16 Σ 

ἀϊδουδδίοη ἴῃ ΘΥΟΤῪ Ρῥἷδοθ, ΟΣ ννᾶβ ϑ0Οἢ αἰβουβδίοη ΠΕΘΟΘΘΒΆΓΥ. 
Αἴ 1Π6 5ᾶπι6 {{π|6, ὕροὴ [ἢ6 Ὀᾶ51]5 οὗ [86 ᾿ηἰογργοίδι ἢ 5 85 ἴῃ. 

δίνθη, ὄνθὴ ΝΏΘΩ ΠΟ ΤΟοπηπηεηΐ ἰ5 δαἀεά, ἰἴ 15 ποῖ αἰ ουδὲ ἔοσ 
ΩΠ6 ἴο οοῃϑδίγυςϊ [Π6 Ὠϊδίοιυ. [ δᾶνα Ἵπάδανογθα ἴἰο ποῖβ 8]] 
ΟΡ ΠΙΟΏΒ ΓΟΔΙ ψΟΥΤὮΥ οὗ σοῃδιἀθγαϊζοη ; δηὰ 1 τγυϑὲ πὶ ἰἢ6 
[Ὁ]Π655 οὗ οἰϊδίίοη 1 5οὴ6 ρᾶϑβαᾶρθϑ ΠΊΔΥ οὶ ὑσονα ἴοο ψ68Γ]- 

ϑοΙὴ6 ἴο ἴῃ6 Γεδάθυ ΨΠΟ 15 ηοΐ ἃ δἰυἀδηΐ. 
11 15 ἃ ϑουζοα οὗ ρτϑαΐ ϑαϊβϑέδοϊίζοη ἴο πηᾶῖζα δοϊηον]εάρτηθηϊ 

οὗ [π6 Ἰηἀδενίοα 655 ΜΏΙΟΙ 1 οὐα ἴο [ῃο56 ῆο ἢᾶνα ργεοδαδὰ τη ; 
Δῃἃ Θβρθοῖδ! ν ἴο Βαιγ, ΝΥ ἄηβϑοῆθ, Οἤουῃο, Ὁ Ιδυβοη, ὟΝ. Ἀοῦ- 

ογίβοη ϑ ἢ, Νονδοῖ, Ὀγίνεσ, σδοῦρε Αἄδπὶ δι, Βυάάς, 

ἃηἃ Καυϊζβϑοῦ (ζ. 15 δυίίοϊβ, “Ἐδιρίοη οὗ [5186], ἴῃ Ἡϑι- 

ἱηρ5᾽5 2) ἤομαγν 97 “λέ βιδίσ). 1 ᾶνε {τὰ [ἢ δδοὶ ᾿πηροτίδηϊ 
ἰηβίδπος ἴο ἱπάϊοδῖα ἴ6 ροβδιοη ἴθ Ὁγ ἴθοβα ψῃο δᾶνα α15- 
ουβδϑδαα {παῖ ρῥαγίου τ οᾶ56; δηὰ [ἰκονν 56 ἴο ΣϑοορηΖα ἴΠ6 
Δυῖθοῦ ψὯο ἢγϑδὶ βυρρεβίεα ἃ τεδαάϊηρ ΟΥΓὁἠἨΎ ἱπίογργείδιίοη δέϊοτ- 
ψαγὰ δαἀορίεα ΌΥ οἰμεῖθ.0 1 τορτοῖ ταὶ ΠΥ πιδηυβοτιρὶ ΜΝ 88 

Αἰτεδαν δἰπιοϑδὲ ὙΠΟΪΥ ἴῃ ἴγρο Ὀεΐίοσα [6 ἀρρϑάγζδηος οὗ Νο- 
γΔΟΙΚ᾿5. βεοοηά βδαϊζίοη δπὰ οὗ Μαζί! 8 οοιηπιθηΐασυ. ἴ756 δᾶ5 
ὈδΘη πηδᾶς οὗ [8656 νοϊιπη65 ἴῃ ἴῃ6 ταν βίο οὗ ἴΠ6 βῃβεῖβ. 1 
Οὐρμξ ῬοΥΠΔΡρ5 ἴο τηδηϊίοη ἴπδὶ ἃ σοῃϑι ἀθσαῦ]α ροτγίίοη οὗ ΠΊΥ 
ΤΔη ϑοΥΙρὶ μ45 Ὀδθη γον ουὖἱ Ὀδοϑι56 1 δα ἰγδηβρτεβϑϑθά {86 
1118 86 ὲ ἔοσ ἴῃς νοϊυπ16. 
Α ψοτγὰ ποσὰ οοποδγηϊηρ {86 Ιηϊτοάυςίοη 566 18 ἴο Ὀ6 Ὠ6665- 

ΒΆΙΥ. [{ ρρεαγοά ἴο πὲ [δῖ ἃ Ὀτὶεΐ βυ πη ΠΊΥΥ οὗ ρτο- Ρσορ 51 

ψΔ5 Γαι ΓΟ 45 [26 Ὀδ515 οἡ ΨὨῃϊοΝ ἴο ρῥίαοα ἴῃ6 ψόοτκ οὗ Απιοβ 
δῃὰ Ηοβθοα. Τῇῖ5 ψουἹὰ πᾶνε ὈΘΘῺ πη θοθϑβασΥ 1ἢ 11 ΟΓα σοΙ- 

ἰδ ἰδδῖ 41} ΗοΌτεν ἰμουρῃϊ το! γ θαρσδη ἢ Απιοβ. Βυῖ (ἢ 15 
νίανν 1 σδῃηποῖ δοοδρῖ, δηὰ 501 δαᾶνε δηϊαγρϑα (ἢς [ηἰστοάἀυςτοη 

ἴο ἰποϊυάε ἃ τέβυμῃέ οὗ [6 Ὀγδ- ργορῃείὶος δοινγ. [ἢ ἴῃ ῥζγαϑ8- 
δηϊδίίοη οὗ [Π1|5 1 παν ἔουπα τηγ586}ξ ρτθδῦ οι αγγαϑϑθαὰ ἔοσυ 
Ϊδοὶκς οὗ βρδςεδ. 



ῬΕΕΕΑΓΕ χὶ 

ΤΗΘ |15ῖ οὗ [Πογαΐυσγα Ψ1}} θὲ ἔουηα ἔα τὶγ Ἔχῃδυβῆνα 8ἃ5 [8. ἃ5 
841 ἃ ςδηΐζυσΥ ὈΔῸκΚ. 1[1,1515 οὗ ἴῃς ᾿ἰτογαΐυσγα Ὀεΐοτε [δῖ {ἰπλα 
ΔΥΕ ΔΟσΘβ51016 ἴῃ Οὐπηϊηρδ 222 σοαεῤγαζόη υαρ ἄνιος, Ὀτῖνοτ᾽ 5 
ΔΙΓΟΪΕ Οἡ ΑΙΠΟ5 ἴῃ 5 5 “ιεἤοηα» Οὗ τε Διῤίς (χὰ 6ἀ.), 

νά ηϑομ 5 2 ἤρσεα, δπὰ ἴῃ 1 δηρεβ Ορηιριεηίαν, ΝΟ]. ΧΝῚ. ΤΠΘΕ 
ΤΕΔΟὺΘῚ 15 τοαυσοίθα ἴο ποία πε Αἀάεπάδ ἂπὰ (οτγγίρεηάα οὐ 

ΡΡ. Χν, ΧΥῚ, 45 Ψ6}} 845 ἴῃ δ τανϊδίϊοηβ οὐ ΡΡ. χνὶϊ ἢ. 
1 Τοποϊυβίοῃ, 1 15} ρδγ ου ]  ἴο δοκπονίθάρσε ἴῃς ΠΕΡ 

ὙΠΙΟΒ Πᾶ5 Ὀδθὴ ρίνθη πιὸ ἰῇ [δε ρῥγεραγαίίΐοη οὗ [6 νο]υπὶα 

ΌΥ͂ ΤΥ ΓΟΙΠΊΘΙ ΡῈΡ]], Ποὺ ΠΥ οΟΙΪεαριθ, Ὠγ. Το Μ. Ρ. ϑπ 1}. 
ἼΤΠα δϑϑιϑίδηοα ΨΏΙΟΙ Π6 ἢᾶ5 τεπάδτγοα ἴῃ ρδιμουίηρ πιδίογίδὶ, 
1Πῃ νου γ]ηρ ταΐοσθηοαβ, δηὰ ἴῃ τον ϑίηρ [πΠ6 πηδηυ δορί δηᾶ ἴῃς 
ῬΓΙἴΟΙ 5 5Πθοῖβ, δπὰ ἴῃ6 βυρρεϑίίοηβ ΨὨΏΟἢ Πα Π45 πηδᾶάβ ἔγοῃη 

[τς ἴο {{π|6 ἸΡΟῚ ἴῃ 50] οἴ τηδίῖοσ 1156}, αν Ὀδθη οὗ (ἢς 

στεδίεδὶ να]ϊυ6. ΝΠΙ͂ουΐ 115 Π6ΙΡ 1 ἄουδί ψΏΘΙΠΟΓ 1 5ῃου]ά 
ἢᾶνα Ὀδδθη 806 ἴο Ὀτίηρ ἴῃ6 ψοτῖ ἴο 4 οοπηρ]εῖίοη. ΜΥ 18 δηΚ5 
ἴα ἀτι6 450 ἴο ΠΥ ἐογΠΊΘΓ ῬΟΡΙῚΪ, Ῥτοΐθϑϑου σθοῖρε ἈΚ. ΒΟΥΤΥῪ 

οὗ (οϊραῖε Τῦηϊνευβ υ, ἴογ δἱὰ ἔυγηϊϑηθά, δῃὰ ἴο τγ οο]]θαριια, 

Ῥτγοΐθϑθϑοσ δοῦρα 5. σοοάΞξροαδά, ἔοτ ἱπιρογίδηϊ ϑυρροϑίοηβ ἴῃ 

οοηηδοίίοη ΜΠ ἴΠ6 Ὠϊβίοσιςα] τηδίθγιαὶ ἴῃ ΑΠπιοβ. 
ΤῈ Ρυδ] 5ῃοῖα μάνα οοδρογαίθ ἃ πιοϑδῖ ρἜΠΘΓΟΌΒΙΥ ἴῃ ΒΘΟΌΓΙΩΡ 

ἃ ᾿ὙΡορτδρῇϊοδὶ Ἔσο] ]θηςα ΨΏΙΟ, 1 δὴ σοηδάδσηϊ, Ψ1] θὲ στθαῖὶν 
ΔΡΡτδοϊδῖβα. 

1 {Π1πκ ἴῃδῖ 1 τϑα]]ΖῈ τηοϑὶ ΚθΘΪΥ βοπὶα οὗ ἴῆς ἀεξδθοϊβ οὗ 
(ἢ]5 οοπητηθηΐασυ. ΠουθΉ1655 δὴν ἴΠδϊ 1 ἀο ποῖ ρογοεῖνα ν1}} 
6 ρΡοϊηϊοά ουΐ ἴο π|δ6. 1 5}4]} ὨΟΡ6 ἴο πηᾶκὲ ροοά τ156 οὗ Δ]} 

ΒΟ οΟΥἸοϑη5 δηὰ βυρρεβίίοηβ ἴῃ οοηηδοίοη ΨΠΏ ἴμ6 ἔνο 
ΓΟ δἰ ηηρ νο] Π165. 

ΟΗΙοαοο, ΝΟΝΕΈΜΒΕΕ ΤΨΨΕΝΤΥ-ΕΟΥΚ, 
ΤΗΑΝΚΘΟΙΝΙΝΟ ΌΑΥ, 1904. 





ΓΟΝΤΕΝΊΤΊΘ. 

ὌΒΕΡΑΟΓΟΕΒ - ΕΣ 6 Φφ Θ 

ΑΡΡΕΝΘΌΑ ΑΝῸ ΟΟΚΒΙΘΕΝΌΑ " 

ῬΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΥΝΙΑΤΙΟΝΒ.. ὸ 

ἹΝΤΕΟΌΌΓΤΙΟΝ,. . . .- 

Α͂. ἙΑΟΙΟᾺΒ ΙΝ ΤῊΞ ῬΕΚΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ ΜΟΨΕΜΕΝΊ. 

Τῆς Ῥτε-ργορδεῖϊς Μοναπγεηῖ ἴῃ δηθὰ. 

Ῥτε-ργορδεῖϊς Ῥασγι οὶ ραϊίου ἰῃ ἴῃς Εδνοϊὶὶ οὗ Τεγοθοόδτζα 1. 

Ῥτε-ργορβεῖϊς Μαδηϊζεβίδίου υπηάδεν ΕΠ) 8 1, Θδα θυ 

Ῥτε-ρτορδεῖϊς [πἤπεποαβ ἰῃ ἴῃς Τίμα οὗ ΕἸἴ5ῆα. 

. Τῆς Ῥτγε-ρτορδεῖῖς ϑοοίς 68 

. Το Οἷον δῃὰ ουηρεῦ ᾿εοδίοσυοθ... 

. Τδε Βοοῖς οἵ ἴῃε (ζονεηῃδηΐ (ΞΞ 

Τῆς Τυάδεδη (Ρτε-ρσορμεῖὶς) Ναγγαῖϊνα {Ξ [Ὁ 

ΤΕς Ερδγαίτηϊε (Ρτε-ργορῃεῖῖο) Ναιγαίϊνε (Ξ Ε) 

ςΩ 

8. ΤῊΣ ΒΑΞ19 ΑΝ ΟΗΑΒΑΟΤΕΚ ΟΕ ΤῊΕΞ ῬΕΕ-ῬΕΟΡΗΕΚΤΙΟ 

ΜΟΝΕΜΕΝΤ. 

Τῆς Βεϊδου οἵ Ῥγε-ργορείίϑιῃ ἴο Μοββϑίβῃι, 

ΤὨε Ἐββεηίίαὶ ΤὨουρῶϊ οὗ Ῥτγε- ργορείίβαι . 

. 

ΤΈς Ῥοσβοιμδὶ 1,1ε οὗ Ασοβ 

Τῆς Μεββδαρο οὗ Ατῶοβ ᾿ 

ΤΕς Μιπϊἰβίγυ οὗ Αποβ ᾿ 

Τῆς [{||ΈΥΔΥΥ Εοττὰ οὗ ΓΟΥ͂Ν 

2. 

Τῆς Ῥεογβομδὶ 1,16 οὗ Ηοβεδ 

ΤῊς Μεββαρε οὗ ΗοβεῪ. . 

Το Μι|πίβιυ οὗ Ηοβεα.. 

Τῆς [ἴον Βοτ οὗ Ηοβεδ 

ΑΜοϑβ. 

ΗΟΞΕΑ. 

οχὶ 

εχϊνὶ 

εἶν 

οΟἸνΣ ι 



χὶν ΓΟΝΤΕΝΤΘ 

Ἐ. ΑΜοϑ ΑΝῸ ΗοϑβξεΑα, 

ὃ 2ο. ΤΈε Ῥοεῖϊςδ] Εοττῃ οὗ Απιοβ δὰ ἤοβεα. . Σ . . οἰχν 

ὃ 21. ΤῆςἪε [δηρυᾶρα δηὰ 5[γ]ς οὗ Απιοὸβ δὰ ἤοβοα. : ᾧ . 6ἶχχι 

ὃ 22. ΤΏε Τοχῖ δηὰ Νεγβίοῃβ οὗ Απποβ ἀπὰ ἤοβεα. . ᾿ ᾿ . οἰχχηῖο 

ὃ 23. Το [ἐτεγαῖυτε οἢ Αμλοβ δπὰ ἤοβοα.. ᾿ ὃ Ἶ ὲ οἸχχυ 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ. Οἱ Απιοβ : ᾿ ᾿ . ἐ : ᾿ . 1--200 

Οὐ ἤοβεα-: Ὁ τὸ. ιῤῸΖ201-417 

ΙΝΌΕΧ 

Ι, ϑυῤ]εςξ. : ᾿ ὲ . ᾿ ὲ . ᾿ ὃ . 419 

11, Οεορταρδὶςδὶ ; Ε : ᾿ ᾿ ᾿ ὲ Ξ . 423 

11. Ηεῦτν τ τῳ φφρν νὸν ν΄ 423 

ΓΟ ΗἨΒΚΟΝΟΙΌΟΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕῈ «Ὁ οὐ φΠφ ν΄ ἡ απ Ι 

ΜΑΡ . . . . Ω . . Φ . . “4 ἐμαὶ οὔ τοί 



ΑὈΌΕΝΌΑ ΑΝῸ ΓΟΚΚΕΙΟΕΝΒΆΒΑ. 

Ῥ. ἵν, Ἰἴπε :. Το ἤτεῖ τυδητίου οὗ Ῥῃοεπὶ εἴδη Ρσορδεῖβ ἰ5 ἰοαπὰ ἴπ ἴδε τεροτῖ 

οὗ ΝΥ εμαπιου, δῷ Ερυρίιϊδη δηνοῦ ἴο Βυ ὶοβ, ἰῃ ἴῃς τεῖσῃ οὗ Ἀδπηβο5 ΧΙ]. 

ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ αρουϊ ΓΙΟΟ ΒΚ. ὅεε Ϊ. Η. Βειεαβιεὰ, “Τῆς Κεροτῖ οὗ ΝΥε;ῃᾶ- 

ταου," 4.152. ΧΧΙ. (]4π. 1905}, ΡΌ. ΙΟῚ ., 1ο5. 

Ῥ. ἰχχχῖχ, πε 14. Εογ “"]υ. «46, τεδὰ “7. 59Ὁ.᾽ 
Ρ. “χ. Οπ [ἂἢς ἰεδοδίηρβ οὗ Ατηοβ, Ηοβεοδ, δηὰ ρῥγεοδάϊηρ ριορδεῖβ οἵ {πὲ 

εἶσῃῖ ὁεηϊυ, βεε Κῦδεεϊς, δώμα μηα σπαύΐε 1ηὲι γε ρεῦτερ; Ζεόδρε (12 

Ῥοέξες 7εγαεί δὲς ἀμ Οἀγέσίμενε (1905), ΡΡ. 96-153. 

Ῥ.- 4. ᾿ἰἰπε 12. Εοσ σλϑι τοδὰ ις Ι΄. 

ΡΡ. 1564. Ο ἴδε παῖϊοπμβ ἀδαὶϊὶ τ ἢ ἴῃ Αταὰ. 13--2., 5εεὲ ἴῃς ατιϊς]α “ ϑαιηΐϊ 65,» 
ἴη 28. Ν. Ὁγ ]. Ε. Μοζυτάγ. ,.,νν ΕΒ 

Ρ. 42, ἰἴπε 6 (ἔτοπι Ὀοϊΐοπ). ΕῸΣ « οῦδοθο», τεϑδὰ ἡ πριδῦλδον, 
Ῥ. 257, ἴπε 4. Οτϊ ἀρσέμε νιέ, ψἸ 38, 85 ἃ ρὶοββ; 8ες Ὁ. 256. 
Ῥ. 277, ποῖ 7. Ἐον ΟΚΛἼ, τεδὰ ΟΛλ 

Ῥ. 280, ᾿ἴπε5 27--29ς. ΤὨε ἴεχὶ οὗ βίγορδε 1, ᾿ἴπεβ 7 δπὰ 8, ἰβ δεϊζοσ δγγδηρσοὰ 
85 ἴῃ ἴδε ἰγαπβαι θυ ἡ Ρ. 283, νἱζ. : 

ΦΟΦΙ Ὁ. ὈΛΌ Ὁ ὯΝ 

ΕἸΣ ΠΣ ὩΡ᾽ 

Ῥ.-. 281, ᾿ἴὴ65 1, 2. Τγάπβροβε “6116 ἰ5, οἵ οουζβα, ἃ ρἷοβ5," ἴο [ο]ονν “ [πῃ 

βίσγορῃς 4 (6})1--γχ2). εῖς “(1) ν᾽ 16. ϑυβρεοῖεά, Ὀυϊ ν.:., ΒΕὸος 
“ν}1ς.» τοδὰ ““ν, 118. 

Ῥ. 287, ᾿ἰπε 2 (ἔτοπι Βοϊΐοπι). Εογ χυρϑὶ, τεδά "οὐ 5]. 
Ρ. 291, πε 15. ἔοτ “ αἷβο τε)εςῖβ,᾽ τεδὰ “τε)εςοῖβ 8}} οἵ," 

Ρ. 313, ᾿ἴπε 20. Οτεὶ!! τεαἀ8 ἐϑγί; βεε Ρ. 320. 
Ῥ.- 329, πε 1. [ηβετὶ ἐζ δῆεσ ἐσα 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (Ὡοοοίς 



---.-.-.9..-..- . 

:. ΟἘΝΈΒΑΙ, 

δα. ΦΌεοϊαϊο. τ, 
δος. δοουξαίϊνο. 

δάν. δάνεοτῦ, οὐ δάἀνογὈϊαϊ, 

δροά, δροάοβὶβ. ΝΙ. 
δτῖ. Δύο ]ς. ΟἿᾺ, 

Α535., οὐ Αβεγτυ., Αβογγίδῃ. Ξ 

“α., οἵ εἶγ. εἴγεα, δου, Ρα58. 
εἴ. ΚΟ Ρ, σοτηρᾶτζα. Ρέ, 
εἶσ. εἰτουτηδίδηϊίαὶ, Ρὶ, 

εἰ, εἶδυδε. ΡΪ. 
οοὐ., ςοοδά. οοάεχ, οοὐϊοςβ,. Ῥ΄ες,. 
Ἤοοζ., οἵ ςοζῃ. οορπαῖο. Ῥτγαὰ, 

οΟσα. ΤΟΙΣ δου, ΟΥἨΥ(ΟΙΏ-  ΡΓΟΡ. 

τηςηϊατίοβ. ῬΙΟΏ. 

ςΟὨ 5. σοπβεουϊίνε. Ῥίῖςρ. 
οοπΐ. οοπίϊπυς, οοπεϊπυΐησ, εἴς. 
οξῖτ. οοπείσυςϊζ, ἘΣ: 

τω. 

ἄαι. ἀδῖϊνε. Ξε 

ἃ. ἴ,, οσς ἄδγ. ἴ. ἀδρεκὰ ἰοσῖς. τας; 

ἧ, οζτ ἔξω. ἔφα ηπ 6. 5.1. 

[ο]. [Ο]Ἱονίης, ἔοϊ]ονβ, εἴς. |50}]. 
ίτεᾳ. πεαυςεηίαῖϊδνα. 5υΐ. 

τ βυσγ. 
ΓΞ ξευϊᾶνε. ἐδ, 

ΗἸΡΒ. ΗΙΡΒῊ, ἴγϑῃδ, 

τορί, ἱπιρετίεςξ, νυν. 
ἐπιν. ἱγηροταιῖνο. υ. 
ἱπά οἴ, ἰπἀεδηϊϊα. νῦ. 

ἰηΐ, ἱηδηϊνα. ν.ἑ. 

ἰηΐγασια, ἐπισαηδι γα, ν.5. 

ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ΧΥΣ 

Ἰἰξεταϊ, οὐ ᾿Ἰῖο τα ]]γ. 

ΤΑΔΒΟΌΪ 6. 

ΝΊΡΒ ἃ]. 

οτηϊῖβ, ουχῖῖ, εἴς, 

ῬεΙβΟΏ. 
Ῥαδϑῖνε. 
Ῥετίεςϊ, 
ῬΥ εἰ. 
ΡΪυχαὶ. 

Ῥτεςεάϊηγ. 
Ῥιεαϊοαῖα. 

Ῥτεροβίτίου. 

Ῥτοποῦῃ, οὐ Ῥγομοσαϊηδὶ, 
Ῥδυιὶοὶρὶς. 

τοϊαϊῖνα. 

τετηδεῖς. 

δηρυΐατ. 

διαιίνε. 

δἴτορῃε. 

Βυ]οοῖ. 

ϑυῆχ. 

βυρρεβὶ, υρσρεβίοῃ, εἴς, 
“μὸ πνοίέ. 

ἰσδῃβιτῖνο, 

, ψοῖβα. 

υἱάΐξ, 566. 

ψεῦῦ, νοτδῖ. 

υἱός ἐπα, 366 Ὀεϊον,. 
υἱάΐξ τμῤγα, 5εῈ ἃρονο. 



ΟοπιρΙυϊ. 

ΑΡασ, οὐ Αρασῦ, Αασγρδηεῖ (7 1ςοϑ). 
“τ: γγίαπ μα Βαῤγέὠμίαρ Ζέϊεγαίμνε. 

Ἑαϊτεὰ Ὀγ οθεγὶ Εγδηςὶβ Ηδυρεσ (1901). 

482. 

ΑΕ. 

452. 

4)τῴὺ. 

ΡΕΚΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΥΝΙΑΤΙΟΝΒ 

2. ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΝΈΞΒΞΙΟΝΟ. 

Αὐἱδοτγίζοα Νεγβϑίου (1611). 
Ααυ]α 5 ἱτγδηϑίαἰϊίοη, οἰϊοὰ 

ἔτοτῃ ΕἸ 61 45 ΜΠεχαῤία. 

. ῬγοῤὝείαγεηε 2οτίογίονερε 
εοσα δαῤγῥρπίος 26ὲ- 
ἐγοῤβοίαρ τς σιρῥίεῖῖς 
σμρμσζοεερτ 7ρ1267 αἱογῖς 
ἀμχαμαγὲ Μι Ἑαϊάϊι 
Η. ϑιγδοὶς (1876). 

ΤῈς Ὀ(οιρϊυἱεηβίδη ἈΡοΪγ- 

Εἶοι. 

Τῆς ϑεριυαρίπι, οἰϊοὰ οσ, 
716 Οἰά 7 τείας ἐμ 

Ογεεξ σεεοναἰδγερ 10 14ε 
δεῤίμαρι,; εαϊϊεὰ ὃγ 
Ἡ. Β. ϑνεῖἊ; Μοὶ]. 11 

(1894). 
Οοάοχ ϑἰηδί σου. 

Οοάοχ ΑἸοχαπάτγίπυβ. 

(οάοχ Ναϊίοδηυϑ. 

(οάοχ Μαζγοδ]ίδηυβ. 

Τιυςΐϊδη᾽ 5 Ἐδοδηβίοῃ, 

ΚΟΒΙΌὮ. 

Τῇ ΟἹὰ [ἰΐϊπ Μεγβίου, 
οἰἰεὰ ἔτοῦλ Οεβίουου 

Ἐ 

δέμαϊες ἐμ ἐλε Ογεεξ α»α 
Ζαρε Ῥεγσίομις οὔ ἠὲ 
Βοοξ 07 Α»τπὸς (1902) δπὰ 
“ΤΒε ΟἹὰ [,αἰἰη Τοχὶβ οἵ 
ις Μίπος Ρχορβεῖβ,᾽" 
")οωγμαΐ ο,Χ( Ζ7Ἀλεοίορίεαὶ 
δήμάϊες, Ν, γη6-88. 

ΤΟ Μαβοογοῖὶς Τοχί. 

ΟἹὰ Τοβίδιηθοί. 

Οὐ τὶ, 

Ἐενίδεα Μεγβίου (1886). 
Ἐενίβεα Νετβίου, τηδυρίῃ. 

Τῶε ϑγείας ἱταπϑἰαἰίου, οἰϊοά 

ἔτοπι ἴῃς Ῥατβ Ῥοϊγρίοῖ, 

ΘΥΤΩΤΏΊΔΟἢ 55 [ΓΔ] 5] δἰ], 

οἰϊεαὰ ἔτοιῃ ΕἸ61 5 2 7εζ. 

αϑία. 

. Θγγο-Ηεχαρΐασ. 

Τῆς Ταγρυπι, οἰϊοα ἔτοτῃ [88 

Ῥατὶβ Ῥοϊγρίοιϊ. 

Τμεοάοῖϊοη 8 ττγϑηβίαϊίοη, 

εἰϊεά ἔγοτῃ ΕἾ614᾽5 27εζ- 

2ία. 

ΤΙς Ψυϊραῖο, εἰϊεὰ ἔτοπι [89 
Ῥατὶβ Ροϊγρίοῖ. 

3. ΑΥΤΗΟΒΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΞ5. 

ζέο᾽ι5, 

ΑΡεῃ Εζεα (7 1167). 

,ϑοεζεαῖ 7γαρεἶα- 

“»πεγίεανε γοναὶ ο77 ϑενεὐζς δαπρμαρεος ἀνα Ζέϊεγαζωνες, 
εὐἀϊτεὰ Ὀγ ΝΠ] απ ΒΕ. Ηδτρετ. 

“πιεγίεαπ γομγμαί ὁ 7ΤΑἀεοίοσγ, εἀϊϊεὰ Ὀγ τδς ῬΙνήαί:ν 
Ἐδου ν οἵ ἴῃς {}πἰνεγβὶιγ οὗ Ὁμίςσαρο. 



Βαεισει, 

͵ὅδέ-. Αἰ δἰ, 

Βασι, λῪ.8. 

Βαγιδ, 2.5. 

8.4.5. 

Βεαυά. Ζ "ἢ 

Βαυπά, δὶ 

Βδυοτ, 

Βαυπιᾶπῃ, 

ΒΌΒ. 

ΑὕΤΗΟΒΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΘ χὶχ 

Βαυγ, 2.» Ῥγοῤλεί Ανιος ογ δἰᾶγέ (1847). 
Βδοδβιηδηη, ἡ εείανεεη ελε ζκἐεγεμελωνρον (1804) 

Ῥναεβαγαδορέρ κι αἷδν, ἐἰεέμορε Ῥυορῤλείεη (1800). 
Βδαεοϊοεῖ5 “᾽απαδμολ 1. ῥα άοέμα Ὡρα δγγίοε (61 εὐ, 

1οοο; ἘὨρ] 5}, 1894). 

Βαείηρεη, δε γᾶρε 1:7 “ἐρεσελεε Κεϊρίονερεεαλέολπηε 
(1888). 

}]. Βασῖδ, δέε Μονεέμαϊδίάμηρ ἐκ ἦρε τερεϊδτολεν δργσολέρ 

(1889-91). 
Ἐν" τιοδορίεελε ϑίμαϊΐεηε (1803). 

Βεγᾶρε τ, ἀτεγγίοίορίς τρια τερείἑ ελό 86 σελιυΐ::6::- 
οὐλα, Ἀεταυβρερεῦςη νου Ετϊεατίο ἢ Ὠ 6] ἴσβο!; υπὰ Ραυϊ 
Ηδυριὶ (1890 ἤ..). 

Βαυ αἰ β5η, δ ρμἐεί μέρ ἴω αἷε δώελεν αἷες Αδέρε 7 τέανεερ ες 
(19ο1). 

δὐμαϊεη κων σερρ δολοε Κεἰ ριοπερεεελέολἑε, 1. (1876), 1]. 
(18γ8). 

ΟἹ, Βαδυον, 2ὲς δίείμοε Ῥνγοῤλείεν ὥδεγεείς ρα νεἰ Οονε- 

»ιερίαγίεη ἐγ δεεγί,1.. Πἤοσεας δὲς έολα (1786). 

εν όσα ἐν 4 »εοτγεάφε (Βεϊῃεῖϊε Ζὰν ΖΑ͂ Η. ΝῚ]. 1903). 

“ εύγειο ακπα Εηρίἡ  έχίοο; ΟΣ ἐἀε Οἱά 7 ετέαν»εερέ, τοῖλ 
απ 4ῤῥεμαάϊα εογνίαἐρ»ερρ ἦς Δέῤῥἐεαί Αγανεαῖς, δαςεαΐ ον. 
ζζε Ζεχίεον οὐ Ῥέαν Οεεορῖμς ας ἐγαναίαίεα ἐγ ξιδυστγαὶ 

Κοδένδον, εἀϊϊεὰ ὉΥ Ετδηςΐβ Βγτονῃ, νν ἱ [Ὡς οοδρεταίίοη 

οἔ 5. Ε. τεῖνον δηὰ (μδῦῖεβ Α. Βεῖρρ (1891 8.) ΕἸονοὴ 

Ῥδιῖβ βανε δρρεαγοὰ ἴδ 8 ἔδσ, εχιεπάϊηρ ἃ5 ἔα δα Ἵ3. 
Ἰ. Βεηζίηροτ. 

᾿γεὐνἄϊσεάε ἀγελδολορές (1804). 
ΘΟΒεηο 5. 4 εὀε -Σ εχίξοη. Αεαξυδνίεγδμεὰλ ερε αμασε- 

ὀὁγαμὰ ,ὼγ ρεϊομμεἦε «πα Οενεεὶ καρ ϊφαν,  νοΐβ. 

(1869-75). 
Ἑ. ΒΙεοῖ, Σἐπμέείεηρ ἐπε (ας Αε 7είανεοη (51 ἐὰν, ὉΥ 
7υ 15 ΝΥ ε παυπεη, 1886). 

4 79:εας (18ο7). 

Αμιλγέλες δελγόμελ αδν δ εὸγ ἄϊελον ϑῤγαελε, 1. (1866), 

1. (1868). 
(Βα5. Α. Βεῖγρϑβ, ΤΠ ρλτόν Ογέ δ εῖσηε οὐ ἐλς )εχαίεμολ (1897). 
Ἡεϊηγὶο ἢ Βευρθοῦ- ΒΕ, 44 “ἰἸἠίονν οΓ ρνέ τκπαάενρ ἐλε 

Τλαγαοῖάς (1881). 

“ Βεϊϊτᾶρε Ζυγ ΕΥκίδγυηρ ἀεβ Βυομε5 Ηοβεα,» γαλγό. καὶ 

7 αϊξεάενε Οσεεολήελίε ερπα Ζί εγ αέμ, 1883, ὈΡ. 1-62. 
ΝΠ οῖπι Οεβεηΐυ5᾽ 4“ 7εὐγἄϊδολος πὰ “γανεἄϊεολες “ἴαμ»α- 

τοῦγ εγόμελ ἐδεγ ἀας ἀπε 7Τεεία»ιορ ἴῃ νεγθϊμάυηρ πιὶϊϊ 

Ῥτγοῦ, ΑἸρετγὶ ϑοςίῃ υηὰ Ρτοΐ. Η. Ζ᾽πιπιεγη Ὀεαγθεϊϊοῖ νοι 
Ῥτ. τη Βα]. 1318 εα. (1899). 



ΧΧ 

Βυ. 

Βυ. Ζεὶ. 

Βυἢϊ, }αΐ, 

Βυτγκίυ, 

ΒυγῇοΥ, 

48 Υ»ν. 

(ὩἹ. 

Οδρῴρεϊἶυ), 

Οο. 
ζο. Ζὲμ, 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Καὶ Βυάάε. 
Κεἰιρίον 97 Πεγαεί ἐο τὰς Εαὲδε (1800). 
Οσεοργαῤλὲϊε (65 αὐέερε βαέαεςέίμα (1806). 
σηπονιο ἐη212 ϑγοῤῥείας ῆῇέπογες (1753). 

ἡ ηιοίες ον ἕξ “ἰεόγειυ 7 εχὶ ογ ἐἀε οοῖς οΥ ΚΑ μρε ( 1903). 

74: Μεῤῥἑεα Ἡ ον» ]αῖ, εἀϊῖεὰ Ὁγ ΝΠ απ ΕΚ. Ηδτρετσ. 

Οαϊνίη, Οονερεεναγὶος σε 2.6 Ζ7ιυνείνε ΜπέμΟΥ ροῤἧεξ; 

ἰγϑηβὶ, ὉγῪ 1. Ονφη. Χο ἱβ. 1., 11. (1846). 
Ογίηεα ςαςγα, τὲς οἷ υαγίΐς φμαᾶς ἐρε ταςζὶς Ἰεζεγὶς 7 :2α- 

211 ἐϊόγὶς οεογγωρ! ἐξεϊορδες 6γὶ σόα. Δ εοδη δεῖ 

νει σε ἀπ παάνε ε΄ ομἰόμς αεχε Οεο. 1ο. Γυἁ. νορεὶ, 
Τοπιυβ 1. (1775), 11. (1778). 

Τ. Καὶ Οβεγης, ἐὔοσεα τοὐέλ Λίοίες απα Ποάμοδέονε (ΤᾺΣ 
(απ ᾶρε ΒΙΌΪς ἔογυ ϑοβοοὶβ δηὰ (ο ϊερεβ, 1884). [ἢ 

[πε σοτησαθηςϑυΥ οα Ἡβεδ, “(Β6.᾽ δἰνναγβ συθδῃ8 815 

σοῦ, η1685 οἴμοι 86 ̓ ηἀϊοδίεά, 

ς Η. Οογη!!}!. 
Εὐμέεέδερρ ἐμ (ας 4“ὲε 7ΤΖεείανεορ (1801; 41} εἁ., 1807). 

Οοτῃο 5 ἃ Γδρίὰς (ἐ 1637, Οὐ» ραν (1664). 
(ΟΖ. 7Ζλε σμμείζογνι 7ηϑογ ρηομς ἀπά τὰς Θἰά 7: ανιορ (1885; 

ἘΔ ΡῚἸ5ἢ ἴτϑηβὶ. οὗ ΑἸ 7.3). 
Οἱ. δίδιον (8. ΟυὐἸδεα Δδέῤίεα οὐ Ογἰεαί Λίοίες οε ἐλ 7Ζεχί ο7 2λε Οἱά 

Οτοοῖΐμδ, 

(υηῖ, 

Βα. 

λα. ὃ, 

δ. 7 τοί, 

Ὠδὴϊ, 

δῖδο οχ ἢαῖ. 

228. 

28. 

Ὠε. 

ἂς ΚΕ, 

7ΤΖείανερ ἤργέδέγερε, Ὁ Τ᾿ Κι ΟΒεγπα. Ῥατὶ 11., Ξξεξέο 
αμα (ἦε Ἡὔδὲμπον Ῥγοῤλείς (1903). 

“)ολαμμῖὶς Ογοεῖϊὲ... ἀγῥοίνβῥοτές εομείομμνε ἐπε Ῥγοβήείας 

ΜἩδεἔἝἔρονες, εἴς. (1673). 

Οὐτ] οὗ ΑἸεχαπάσια (7444 Α.}.). 

Α. Β. Βανί άδβοῃ, 
“εόγειυ δγπίας (2ὰ εἀ., 1896). 

7Ζάε 7ΤΑεοίορν οὔ ἦε Οἰά 7 είανιερ (1904). 
7᾽ Ο Π 88}, ἡσεος νος ὥδεγ"εξέ μα ἐγ ἰδιίεγέ (1705). 
Ῥγοῤλείαε νεΐμογες ἐκ γεσορδίορο ἐεχίμς δ᾽εόγαδὲ ε΄ τε» εονρρε 
αρἴφμαγ μη: ἐαεέίμο τυενοὲ ποίέσφες ῥλέδοορίεἰς εἰ εγἐξεῖς 
ἐἠωμρίγαί α 1. Α. Ὠαιῃΐο (1773). 

4 δέεορα»» οὐ ἰλε δεῤέε, εἀϊιοὰ ΌΥ 74π|ε5 Ηαβιΐηρβ. 4 νοΐἶβ. 

(1898--1902) δῃηὰ δῃ “ Εχίγα Νοίΐυτης᾽" (1904), οἰξεα Βεῖε 
85 ΝοΪ. Υὶ. 

4 διίωϊέοραν» οὐ τε δέδέρ, εἀϊτεὰ Ὁ 5:ς ὙΝ1ΠἝατι ϑηνὮἢ δηὰ 
7}. Μ. Εὐϊετ. 3 νοῖΞς. (24 εἀ., 1803). 

ΕτγδῃΖ Π 6} ΖΘ. ἢ. 

ἂς Ἐοβϑὶ, Καγίαε Ζεοΐέορμες Κζοίεγὲς 7 εεία»ηο , εἴς. Ν οὶ. 111. 

(1γ86), δηὰ «“ελοία Ογέδεα ἐμ Ῥείεγῖς 7 εέανμορ  ἐόγος 

(1798). 



Ὠϊ. 7ἌεοΣ, 

ΠΗ]. 

Ὁ]. }ν. οε Ῥγοΐ, 

9ι. ΧΗ»;7Δ. 

1. ῥα. οτε αν. 

Ὁ}. “Μεόν. δαηρ. 
Ὡς. 

Ὦτ. ὃ, 

Ὦτ. 207. 

ὮὉτ. ὔ.. 

Ὦτ. 85». 

τυ. οτ τυ. 

Ῥυδ, 7 Ζεοΐ, 

Ὁ αΞιεκάϊςεοϊς, 

ΕΔ. 

Ἑὰ. Μογεσ, ΟΑ. 
ΕϊοΐὮ. 

ΕἸΒ. 

Ἐπμε 357. 

Ερδ. ϑγζ. 
Εν. 

Ἐν.8 

Ἐν. Αἴ ς. 

Ξ.}. 

Εκρ. Τ'΄. 

ΑΥΤΗΟΚΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΘΞ χχὶ 

Ὁ. Η. Μδᾶϊεν, 2 ὲ6 Ῥγορλεέον ἐπ τάγον εν ῤγῶηρἑολον ον, 

2 νοΐβ. (1806). 
Αὐυρυκὶ ὈΙΠΠπιΔ πη. 

Ἡανπαδεολ αδν' Αὐείανομ δ ολεε Τλεοϊορὲς (1805; εὐϊεὰ 
ὉγΥ ΚΙκεΙ). 

Ἐτσιεαγο ἢ Π 6} 1ἰΣΘ Ὁ. 
Ῥνοέογονεεηα ἐμός πδερς Ἶεὐγδιςε-. γανεδίτοδεη Ἡὸγέεν- 

ὀμεὰς Ξωρε Αζερε 7 ἀ»εερς (1886). 

“:εγγίσελες αποπυσ»ίεγόπελ (1806). 
γο ἰαρ (ας βαγασίες (1881). 
7Δε Δἰεόγειν δαμρμαρε (1883). 
5. Ε. ᾿ηνεγ, 7οοὐ απά Ανσνιος (ΤΏς Οατηγί χε ΒΙΌ]6 ον 

Θ΄. Βοο]8 δηὰ (Ο]]ερεβ; 1807). 

44 7γεαξί:ε οκ 1ε ζζ:ε 977 ἐς 7 ηδες ἐμε ἰεόγειν (1874; 3ἃ 
εἀ,, 1892). 

“4. 7μπιίγοάύμείονς ἐο Δ. τ γαίμνγε οὕ ὅδε Ο, 7. (61 εά., 

1807). 
4 Ονἱπεαί αμα Εχερεεα Ορρερεο αν» ορε 2 ἐμ» Ο»0»1} 

([πϊεσγπδίομαὶ! (τὶτῖςα] (οτηπιεηίαγυ, 1895). 

Λιοέες οκ ἐὰε Πἴεόγειν 7 ἐχέ οΥ “Ζ.ε Βοοῖς οὕ ϑανεμεί (1800). 
Ὀτυπβυ5, ΟοτπεῃίασΥ οἡ Μίηον Ῥγορβείβ, ἰπ Ογέ δεῖ δας» 

5. ἐοεεεογενε υἱγογερε σα ϑαεγα Δδιδίῥα αμροζ, εἶ 
ἥγαχαΐμς (Ἰοπάοῃ, 1660). 

Βετηματὰ Ὀυδη, δὲς 7 οὐορὲς αν ηοῤλείενε (1875). 
“ Βεϊϊγτᾶρε ζυγ Ετκίἄγυηρσ 465 Ῥγορδεΐεῃ Απιοβ, τοὶϊ θ6βο- 

ἄετες ἈΠΟκΚδίοῆς δυΐ Ο. Βαυῦ, 2 .ν γοῤλεί 4».ο:,᾽" 

7ΖΑεοίορίςεε δίμαΐεη “μα Αἰ γίξερ, 1849, Ὁ». 869-914. 

Ἐνενείοβαεάδέα Βέδῥϊεα, εὐϊτεὰ ὃγ Τ. Κ΄ ΟΒεγπς δηὰ 7. ϑυΐμοῖ- 
Ἰδμιὰ ΒΙαοῖς. 4 νοΐβ. (1899--1903). 

Οσετελίελίε ἅ. Αἰ εγίλερις, νοὶ. 1. (1884). ᾿ 

ΕἸΘΒΒοτγη, 2 ἐς “Τ)εὐνγ ἄέελεόη ῥγοῤΛεέες (1816 8..). οὖν 
Η. 1. ΕἸΒοτβὶ, 22 βδνοζείδε νὰν Ανιος (1901). 
Ἐνεγεοῤαεαάϊα δργέαηπίεα, ὑ ὶ 

Ἐρδγδθτ ὅγγὺβ (7 373). 
Ηεϊητο ἢ Εν α]ά, 2 ὲ6 ῥγοῤλείοηε ες 4ἔ[ἔηε βωρεαρ (1840; 
2 εἁ,., 1867; ἰγδη8). 85 Ορρεηρέαν» ον» τὰς βηοῤλείς οὗ 

ζῴε Οἱά 7επίανκεερ, αὶ γοἶβ., 1875-81).. 

“με λγηολες δελγόμεΛ ἀν᾽ Πἤἶεὸν ἄϊτοδένε ϑργαεσλε οἷἐς Αὐεπ 
Βωρμαάΐξες (δι εἀ., 1870). 

σερελέολπε οἷος Ἰγοΐξες 7εγαεὶ (3ἃ εἀ., 1866), Επρ]. ἰγαῃϑβ]. 
ΑΠεἔ ον» 977 Πεγαεὶ (1871). 

74:  χροείίον, εαἀϊϊεὰ Ὁγ ΝΥ. Κοδεοτΐβοῃ ΝΊοΟΪ. (ϑυρετσῖος 
ἤρυγαβ ᾿Ἰηἀϊοαῖε ἴδ δβογίεβ οἰϊεὰ.) 

746 Ἐαχροείίονν Τίνεες, εἀϊτεὰ ΌὈΥ 765 Ἡαϑίηρπ. 



,ΟΑΞ. 

ΟΑΞϑ. 226. 

σοῦ. 

ΟΘείγχετ, 

σα. 

σα5. 7Ζε:. 

σεμΜ. 

ΟσεμΜ. Με. 

Οἱεβεῦσοοδιὶ, 

ΟΚ, 

σι. 

αν. σελ. 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ἴοόνδέξολες τα (λαϊάδέεελες Ἡακαπογέεγδωμοεά ὧδε σα: 

Αμ[ε 7Ζεείσνεερ (314 εἀ,., 1876). 

ἀεοτρε Αἄάπὶ ϑυ, 7.6 οοξ οΥΓ ἐᾳε Τινείμς ῥγοῤάεξς 
(ΤΒε Ἐχροβιϊοτβ ΒΙΌ]ε, ΝΟ]. 1., 1896). 

ΗΠ ογέεαἑ Οσεοργαῤἧν ο7) ἐὰε “ον Ζαν»α (1899). 
Οεὐδαγά, σγώμαϊελε δἰρκέείδέης ἐρε αἷς εὐυδ δἰείμοηε Ῥγο- 

2λείεν (1737). 
ΑΡγδθαπὶ Οείρετν, ζγεελνδ μηαὶ ζυοδεγοεηρερ αν Βὲδεὶ 

ἐπι ἰλγεν Αὐὀλάηιρίρξεῖ τορι ὐδν ἐμμέγς Ξηπυέοξεδερρ α12ς 
“μάχες (1857). 

ΒΜ Ια Οοβεηϊυ. 
ὙΥῈΙΒεΐτη Οσεβεηῖυβ, 7 σεεαγως ῥλϊοίορίεμς ογίεμς ρας 

Τἤούγαεαε εἰ Ολαίάσεας Κείεγὲς 7 τίαν»ρη (1829). 
Οεοῖρε Εοοΐε Μοοτα. 

“7μαῖσες (Ἰπϊεγπαιίοπδὶ (τὶ τὶς] (οπιταθηΐδιυ, 1895). 

ΔΒείγἄρε τ.» 7εαϊα γί, πεόσ δὲμεν ϑιμαάϊΐς δον ργορλε- 
“εὴε δελγιείείζνει (1800). 

ὙΠ πὶ Οεβεηΐυβ, 27εὸνἄϊτολε σγαρενεαί υδὴκρ ερίρεαν δεῖς 

ζεΐ, νου Ε. Καυΐίζϑοῦ (2718 εἀ., 1902). 

Η. Οτᾶϊσ, Ζρ»ιδραίαζονος ἐπ φίργοιφμο ϑαεζαε «50, ῤῥέμγαξ 
Ῥείεγὶς 7 ία»πηο ἐόὄγος, τεαεπαά ει ὑεέφγεενε τε7 Σ:05)6: 

μές μορ σμεχίδις ἐγ εἰς ἐαφίεγὲς σαλίῤίης. “ αδεϊεμίμς 

“εεμπάμς Σεεελῖοίίς εἰ Φιμοαάΐεεῖν»ε Ῥγορλείαγωρε ἐϊόγος, δε. 

εογποης (1803). 

Οσεεελτελίε ἀδν ͵7μαθη (τ8ς1--76). 

Οσήπηπι, Ζζ2. 42. Ειωμῤλενιέδεῖς δέμεγρίεαί 4 ῥεηαϊΐχες ἐς ἐλε Οἱα' 7Ζεεία»π"εηΐ 

Οτοϊ( 5), 

σϑασ. “7{ἐιξ. 

συ. 

(19οτ). 

Α"ποίαία σα ὕΐείες 7 είαπερίέηε, Ν οΙ. 11. (1644). 
Οεοῦῖρε 5. σοοάϑβρεεά, 4) ον» ο7 “ἦε δαῤνἑοπίαπς αμα 

“τ εγγίαης (1002). 

Ἡ. αὐἴδε; ψῆδῃ πὸ βρεοϊῇςο τείεγεηος 5 δα ἀςὰ, ἴῃ γα ῃ5- 

ἰαϊίοῃ οὗ ἴῃῆε Μίπον Ῥτορμεῖβ ἰῃ Και [Ζϑο δ 226 7εῖἐῆσε 
͵δελγ (1806) 8 ἴο Ῥς υπάετεϊοοά, 

συ. σεεᾶ. οἵ Ο ΚὙ1,, Οεεελίολμε ὧδ Ῥοΐξος Πεγαε (1809). 

συη. 

Η. 

ΗΔὶ. 

71. Η. Οσυππηίΐηρ, 2 ὲ Οσοώργαξέόρ υαρ 4“ντος (1885). 

ΝΝ. Ε. Ησττρεν, ξώνιοηῖς ο7. ἢεόγειυ 5γγίαχ (1888; ςἴῃ εἀ,, 
1809). 

]1. ἩαϊένγΥ: (1) “1. ἵἵντε ἀ Ὀϑέε," Χευκε δέρεξέφμε, Χ. 
(1902), 1--12, 97-133, 193-212, 280--304. 

(2) “1. Ἰῖντε ἀ᾿ Απιοβ," δὲα,, ΧῚ. (1903), 1--31, Ο7-121, 

193-209, 289-3οο; ΧΙ]. (1904), 1-τδ. 
1. Ηδγεμδεῖσ, Ἄννιος βγοῤλεία ἐχροείίῃης ἐρ:ε7}97 εἴα οης 

μουα ἠαέένμα, εξ. (1763). 

΄ 

ἱ 



Ἡᾶν. 

Ηρ. 

Ἡοβ. 

ΗοϊΣίηρετν, Ζ ἐμέ. 

Ποτω. 

που. ΟΘΑ͂. 

Πουῖΐβεμα, 

Ηυχίι801ε), 

]Άτοὶ Ξξ 

]αβίγον, Δ εί. 

782. 

]εν. 

͵ἤἜσω. πε. 

|.95. πὶ 

27]Ρ7λ. 

“01. 
7.-. 

ΑΤΗΟΕΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΞ ΧΧΙ 

Ἡδνετηϊοῖκ, 7απαάδμελ αἵ» ἀϊείογςελ- γέ δολοηε Εἰμρης 
ἕν ἐα: “με 7Ζεείανεορι (1837; ἴτγϑῃ8). 18ς2). 

Ἡδηάετβου, 7.ε οοξ οΥΓ ἐἀὰε 7Τιυείνε ἑρον ῥγοῤλείς γα» :- 
ἐαϊεα ,γον»ε ἐλε ογἱρίπα Πεόγειν, το α Ο(ονερεόραν, «7 121- 

εαὐ, ῥλεῥοέορτεαΐ, απαἱ ἐχερεεαί (1868). 
ἡεόγαΐεα, Ν᾿ οἷΒ. 1.-Χ1. (1884-95); σοπιϊ πυρὰ 89 4 »εεγ 5} 

7οεγμαΐ ο7 ϑερεῖἶς δαηρμαρες αμα δέἐγ α:μ76:. 

Ἡεἰητίο ἢ Ἡ ἐ55ε] θεῖν, 226 εἰοῦ δἐοίμόη ῥγοῤλεέοηε σερρείερέ 

(1838). 
Ἡϊιζίρ, Φές ετοδ δὐἰσίμοε Ῥγοῤλείεε (1838; 41} εἀ, ὈῪ 

ίείηοτν, 1881). 

“Τοχικι βοῆς [Πηἰετβυοδυηρεη ὥρεν ἀδ8 Βυς ἢ Απιο8,"} 
Ζεϊπελγδ ΜΔ τοϊσσεμολα ῥέος 7 ἀεοίοσίε, Νοὶ, ΧΤΙΝ. 

(1903), ΡΡ. 11-3. 
Ἡεηρβίεηθετρ, 26 Οἀγίςιοίορίς ας εν 7 είανιερς (2ἃ 

εἀ., 18ς-4-8; ἴτΔη5]. 1863). 

Ἡοῆπηδηη, “ Ν Ἔγβυοῆα ζὰ Απλοβ,᾽" Ζείελγί 7 αἷς 4 2ε:- 
ἑα»πορ ολε Ἡιδςοησελα, 111. 87--τ:26. 

Εἰρἐεέμερρ γι δε εχαίεμεά (1893). 
Ἑ. Ἡοπισιεὶ, 714 περί ΜἔἜεόγειυ 7 γασέϊοη ας “Πἰμεγαϊεα 

ὃγ τ2ζε λ1]ομμνεορῖς (1807). 

Οσεελτελίε Δαὀνῥοκπέοης τρπα 4.::)»γίεης (1885). 

“ἘΒηάταρε ἴοὶ ἀς κυ εἰκς δἐἢ νου κ αυῖηρσ νὴ Ηοζοα," 7Δ20- 

ἐορί εὐ 7 ) 4 πελγὴ, ΙΧ. (185)ς), ς55--5. 

Ορ»εη: θη 16.7}) ορκ ἤἴοεεα (ΒΙΌΪῈ (οτημηοηίδτι, ΝΊ., 1892). 

ἙΔΒὮΪ -ῷ δὶ ϑοϊοτωοπ θεῃ βδδαὶς ({ 1105). 

7ΖάεςΖ Κοίρίον οὐ δαῤγέρμία απα 4: ςγγέα ΘῈΣ 
“7οιγ καὶ ο77 Βιῤίἠ᾽εαί Ζέξεγ αἱΜ7 2. 
]ετοπις (420). 

74:4 7εοίὰ Ξηπεγεοῥαεάξα (οἵ νὨϊοΝ 8 νοΐβ. ἀγὲ ὑοῦ ρὺ}». 
᾿ἰδεὰ). 

ΕἸανὶυβ [Ὀβερῆυβ, 756 ἀπέ φωίδες ο7 ἐὰε 7ειυς. 
“7 αλγδίεολεν μὰν νοΐ, ΖΑεοέορφ. 

7Ζ΄ε 7εοῖϊεἡ Ομαγίεγέν ΚΧευέξειυ. 

ς Ν.- 7υϑι}, ἅσιος περ ὥδεγείω ρα εγίδιωζογέ (1709). 

Ε. Καυϊζβοῖ, 

Ατί. “ Κεϊρίοη οὗ 5βγβεὶ, ὉΥ Καυϊζδοι, ἴῃ Ἡδϑιίη ρθε 

Φιίωΐομαν» οὐ λε Δέῤίε, εχῖτα νοϊυτης (1904). 
Ὅς Κεἰ ηδελγέδεθ πὰ ας ἀεὶ 7Τεσίασιομῦ, σοῦ ἘΡ. 

Θοβγδάον (24 εἀ. 1883). 

Φὲε Χιειηρολγίεε μρηα ἀας Αὐε 7εεέανιεμί, νοὶ Ἑ. 

ΘΟΒγδάογ, ὨὈγίῖίε Αὐῆαρσε. . . ποὺ Ὀεαζθεϊϊοῖ νοῦ Ὦτζ. 
Ἢ. Ζίιαμπιοεσῃ ὑπὰ Ὀτ. Η. ὙΝ ποίκῖος (1902). 



Κοηῃ, 

Κοηΐϊ, 2. 

ΚΟΑ 

Κι. 

Κιγκ. 2οεῖ. οἕ 

γοῤά. 

Κι. 

Κικ, “7151. 

ΚΊο. 

Κυο. 

Κδ, 

Κό. Σὶπὶ. 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΊΟΝΘ 

Αἰ πολγἑεοάε Διδίοίλοέ, Ὠεταυβρορεῦθη νοὴ ἘΡ. 
ϑοδιαάεν (1889 ἢ..). 

ς Ε΄. ΚΟοΙὶ, Οοτηπηθηΐασυ οὐ ἴδε Τχεῖνε Μίπον Ῥγορδεῖβ ἴῃ 
ΚοΙ] δηὰ 6] 1125. 5 “έῤίῥξοάςε Οορερεθραν, Νοὶ. ἹΡ. 

(1866 ; ἴτϑῃϑ!. 1880). 

Β, Κοηηϊςοίῖϊ, ὕες 7 ἐπ αν»ιοεζωρε 2 Ἴτὖγ. οὩρε υαγίϊς ἠροζέ- 

ομέδως (1776-80). 
Α ΤΠ ε.ἐίονν οζίλε ἤεύγειυ Ῥεοῤῥίε, 1. (1896); 11. (1897). 
ΑΚ εἰ ἐἰϑελγέγέερε πηαἱ Οσεερολίολδ,ογεελωρ, σοὶ ἘΡ. ϑοβγαάος 

(ι18γ8). 
᾿ανίὰ Κίτωςὶ (1230). 
Α. Ε, Κιγκραῖτγοῖ, Φοωγέος οΥὙ τὰς Ῥγοῤλεῖς (1892; 3ἃ εά, 

1001). 

Ἐσυάοὶρῇ Κιεεϊ, 
ΤΠ ρίονν οὗ δε Ἰεόγειυς, 2 νοἶβ. (1888-0902 ; ΕΠΡ 5} ἰτα 8]. 

ὉγΥ ]οὨη Ταγίον, 189ς-ο6). 
ἹΚἸοβίοττηδμη. 

Κυορεὶῖ, δγοῤλοίίερεις ον  7εὁγ εν (1837). 
Κδηϊγ, “7 ἐτἱογἐφελ- γέ δεάε δελγρεῤδιας οἷν 2 )εὖγτλδη 

,“ϑγαεῖε, Νοὶβ. 1.-111. (1881-97). ετε ἴῃετε 15. Ὡο 

ἱπαϊςαϊίοη οὗ πε νοϊυτῃθ, [ἢ 6 τείδγεηος 5 ἴο Ραζί 11., 

ΤΜΠεείογ ξελ-εον»εβα» αὐνο ϑγμίαχ οἷ᾽ 7εὐν. ϑργαοὶε (1807). 
Εἰ») εέδρηρ ἐπ 55 426 7Ζεείαηιεη (1803). 

Κὸ. “ηιαωῤῥῥγοδέενιε, δίς αιρίῤγοὀέενις α27 αὐ». Κεἰ ριομαρερολέελξε (1884). 
Κῦ, 522, 

Κυο. 

Κυο. ΣΖέμὩ, 

Κυο, “Πἰ6. Ζεεζ. 

Κυς. δ νοῤρΆ. 

Κυς. Χε, 
Κυτῖ, 

ΚυπΖζηϊΖΙκὶ, 

Ιασ. 
Ιδς. ΒΝ. 

[ρ. Τϊεἔἰ. 

[κνγ, ΜΕ ΨΒ. 

δε 2, Αλείονγέξ, Ῥοείξ (1900). 

ΑὈταῆδηὶ Κυςρηρη. 

ΗΠ εογεὐ- γέ οάςφ Εἰμδείρ ἐπε αἷό Βἤελεν οἷδε “ἤδη 
Τεείανιερεῖς (Σὰ εἀ. οἵ Ὀαϊοι, τ88ς ἔ,; Οσετδη, 1887-093). 

διαποπαί Κεορίοης αμαὶ ζὐὕκίνεγαί Αερίοης (Ἡ]ΘΌεσῖ 

1 δοῖυτεβ, 1882). 

2 ε 2γογεέορ δε οἱξ 2γοζείς ομαἶϑν 75γαο, “Πδίον ἐδολ-οα]ρνρα- 
ἐἰδεάε διμαϊΐε (24 εἀ., 187ς ; ἘΠρ 88, 7Δε νοῤἧείς “πα 

νοῤάεω ἐμ 7 5γαεῖ: αν» “7 ὲείογίεα σπαὶ Ογίεαί Εηφεῖνν, 

1877). 
76 Κείέρέονι οὗ Ζγαεῖ (Παῖοδ, 1869 ἢ; ἘὨΡ 5}, 1874 [.). 
δὲς Ξάε ἐς βνοῤλείερε  ἴοσεα, ἐλαῤ-ε. 1-ῶ (1859). 
“")ρεί, ἥνπμος, Οὐσαα φμα αείαΐε φιῖδως αἷἐ γεόμς :ἐμέ ἰοσιίὶ 

([παυρυτα] αἰπδετίαϊίοι, 1872). 

Ῥαὺὶ ἂς Ιδρατγάσ. 
ζ)εὀογειοδέ δογ οὐδ ἦρι 4γαν»ἄϊεελόη, “41γαδέξελεε τα 

“πεόγδιτελοη ὥδἑεάς Βέάμρρ αδν Λ᾽ογεέπα (1880). 
᾿Αδοΐδμνηρεν;, ΝοἸδ. 1.-1Ί΄. (1884-91). 

ἡιοηλεὺγδίτελες τρμα (λα δίεελοε 7 δγίεγδιμε ὥδεον δε 76» 

»ἡμαΐνε ρα ἡΠέάνγατελένε, νοι ]δοοῦ [μεν (1δ876-80). 



1δηάοτ, 

Ιοδαι, ος 1, ο. 

1,δῃτγ, 

κι. οὐ Τὰ 18, 

ΜΆ. 

Ματγοῖ, 

Ματῦ, 

Ματὶ, Κεῖ, οἵ 

σε:εΐς 

Μαευ. 

ΑΥΤΗΟᾺΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΘ5 Χχν 

“Βοτηουϊυηρσοη δεν οἰπῖρε ὅ5:.6] ἐπ πὶ Ῥτορβεῖθη Ησοβοα," 
7Ζλεοί. ϑέμαά ον τρια Αγ ξέρη, τὅθο, ΡΡ. 739 Η. 

Ιοΐδη, ἄγε ραν εϑξηΐηρ α7, ἀε “ατογεζίεξα ἐεχέοη 

“ἐδ γοῦ δἴοδεας ὁοέ (1894). 

ὥνεξεγεμελμηρέν κε Θεὰ ἄρεος (Βεϊβεῖς ζὰς Ζείδελγί 
,ὼν αἷς 4 μερίαν», Ἡσενσολο, ἸΝ΄., 1901). 

Μασῖΐη ΓΒ οτ. 

Μδηρεοῦ, Οοηερε. ἐρε δἴοσεα»ε (1782). 
Ου»ερεοαγίης ἐπι Ὀμοακεέρε Ῥγοβλείας ῖήπογες (1784). 
Τοαεξαῤνγοῤῥείονε (1903). 

σεελίολἐε αν ἐσγαοοάοε Κεξβρίονε (3ὰ εἀ., 1807; 418 

εὰ,., 1903). 
Μαυτον, Οονερνεο αν; ον αρινεαίίοες δλτίογίομς οὔ ἰἥΐομς ἐπ 

γοῤλείας »εἦρ9765 (1840). 

Μαγραυμι, :νορᾷ. 2ὲε Ξνππυΐεξοίρρ ἀἐς ἐεγαεί  δελον Ῥγοῤλείερλενες (1883). 

Μες, ΧΡΩ͂. 

Μεΐημο]ά, 

Μετο(εσ), 

Μιοῦ, 

Νον. 4Ἵγεζ. 

Νον.5. 

]. Ε.-. Μοζυγάγν, “7 ἰτέον, Ῥνοῤήεον, αμα τἦ6 “οριερεερς. 

4 νοἱ5, (1895--1001). 

μα ἐδ κε» ἰεγαείϊελεη Κοἰρὶσμςρεσιλέολέεο 1., ον ἀσε ὴρό 
Κερέ. ΤΕ 1., “ ΕἸα5, Απιος, Ησοπεα, [ε56]6 ᾽ (1903). 

Οο»»"»" ον» 1ὲ ἐοεῥίοέϊεεί νεῖ ἐμ υαΐες σείηφμς ᾽ίογες, ἐπ: 27 
ἐσς φιὶ νεῖηογες υοεαρμ» (2ἃ εἀ., 1695). 

7. Ὁ. Μίςδδεῖβ, Φερέολε ζὐεόεν ςείεεμρ οἷδε Αἠορε 7 είανεερ 
»εΐ 4 ρη67 Ζιεῆρεε .817, ὕὐηρείεάγί. 2262, εγείςε 7Ἀει 
τοείελε αἀἴε ειυδίῦ δἰείπο ῥγοῤλείεε οὐλᾶλ (1872). 

Η. 6. ΜίιΟΒΕΙΙ, ἥνεος, ἀπε ἔσαν ἐπ Ἐχα εεῖς (1803; 24 οἀ,, 
190Ο). 

“Τεχι κι βομα ϑιυάΐοη Ζζὰτὰ Βυοῆς Ηΐοβεδ," ζ7λεοδορίςελέ 
δέμάΐεν ρα Αγί ζεόη, 1004, ΡΡ. 124-6. 

Οοπιπεηϊϑιῦ οα Μίπον Ῥσορβεῖβ, ἱπ Ογέπεὶ δαεγὲ (1660). 
νη). Μυβ5-Ατηοϊὶ, 44 Οορεΐδε δέαίορα»» οὕ τλδ Ατεγγίαν 
λαηρμάρε (οἵ ΜΏΪΟΝ 16 ραγῖβ, Ἔχίεπαϊησ ἴο "σύγε, ἂτα 
ὯοΥ Ρυ Ὀ]15ῃ 4). 

Οεξεοηΐυϑ᾽5 “7εὐγ. τ. Αγανι.. “ἝὨαρμαιυδγίεγόμοδ, τὐἰὰ δά. 

(1890) ὉγΥ Μἅδϊ]δυ δπὰ Ψοϊοϊς. 

Νενοοπιο, 45 Αἤενι2 Ἰριψαγδ απ Πηῤγουεα ἵ7γ “ἴον, 272ὲ- 
γίεαί 4γγαηρενεορ, αμα ἂρ  αβίανπαίον οΥ7 ἐἀε 7Τινείνε 
ΜῈ μον γοῤεις (1836). 

Τπεοάον Νδϊάεἶκ. 

ὟΝ. Νονδοῖκ, δὲς δίφέμιορε γοῤλείοε ὥῤεγεοζ τρηα εγ δ] ἄγ 
(Ἠπάϊκοοτησιθηῖασ ζυτ ΑἸΐεη Ταβίδιηεηῖϊ, 1897, 24 εἀ,; 
1003 -- Νον.δ). 

Ζελγόμελ αἱ, ἀεόγ, Αγελδοίορτε (1804). 
2 εν βγοῤλεί  ἴοδξεα (1880). 



χχνὶ 

ΡΑΟ ὁ. 

Ῥάᾶσγθϑιυβ, 

Ῥαΐοῃ, 2715. 

ΡΣ. 

Ῥεεῖοδ, 

Ρο. 

ΡΑΣὃ 

Ῥγεϊϑινετῖς, 

"584. 

Ῥυ. 

ΙῈ. 1Ὲ.1Π 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Οεἰ, ἅγπος μα Δἴοσεα. Ζισεὶ Ζεερεμ ρώρε αἷς “4»ποέν- 
ἄμηρ (ὦὉ7,. Φυσοέμηιουρἤἴοέλοογίς ἀμ αἷό Αοὐρίον ἤεγαφίς 

(Βεϊιεᾶσψε ζὰυγ Εδγάεγαηρ ΤὨτ 5} Πςἢον ΤὨεοϊορὶς, Εὐὔπέϊετ 

Τ1αῃγρδηρ, Ηεῖΐ 4, 1901). 

7. Οἰβῃαυβεη, ΖελγόμεΛ 4ενγ “ήἼεὸν. ϑῤγαεε (1861). 
Ονγίενμα σφ δέμογαίν- Ζείζερρ, Ὠσταυβρορεῦοη γὺῃ 

Ἑ. Ε. Ῥεΐδεσ. 
Ἡ. Οοεῖ, (1) “δὲ ρῥτοίεεϊ Απηοβ,᾽ 7 λεοίοριεεὰ ΖΤι)δελγὶ, 

ΧΙΝ. (1880), 114---8. 

(2) “Ἡοξεα," ἐδίά. ΧΧΊΝ. (1890) 314ς5ς-64; 48ο-τος. 

7εχίμς "ή]εόγαϊεῖ ξιημοηάαο)165 φιέόμς ἐη Κ᾽ είεγ. 7 εεζα νερὸ 

Λιεογἑαμαϊΐες νεγίσραο τὲ τεερὶ 41. ΑἼμέρο, 7. ᾿ίοογξαας, 

Υ. «7. Αορίενγς, ΗἸ. Οογί. Ἑάϊάϊι Η. Οοτῖ (1900). 

Οτεῖϊ, 7Δε 7ιυείνε Μπέηον ῥγορβλείς (1888; ἰγαηβ]. Ὁγ ]. 8. 
Βδηκβ, 1892). 

Οπίδπάαοσ, Φεελτεί, δαμέεί, Οεεε, 7οεί, Ανιος, 4 δάϊας, ͵ονας, 

εἴς. ἡ ἐχέα νείεγ νι σεῖς υεζραίση ἡγαρέαδο»ορε σα ΠἸεόγαεανε 

νεγίέαίερε ἐρεεη αὶ, εἴς. (1579). 

Ῥνοεφεάέηρε ο7 1ᾧς Α»ιεγίεαν Ογίοημα ϑοείεῖν. 
ΤΠ ἤοτεας φγοῤλ. εονεηε, ἐἠέμείν, οὶ ἐγαηοὶ, {γ. ἐκ 472». οἵ 

Ολαίά. (τθος--ορ). 

Ι,.. Β. Ραΐοη, 74 Ξαγὶν “Πἰείον» ο7 5»γγία αμά  αῤεσίἑ "δ 
(19ο!). 

Οὐυδείοτ ϑιδϊεσηθηῖβ οὗ (6 Ῥαϊοβίίης Εχρ]οσγαϊΐοη Επὺπά. 

“παὐοξίοη εἴ, 7 ἐχίξγιπξ ας 4} 7 ίαρ»ερς (1805). 

Ἑάνναγὰ Ῥοςοοΐα, 4 Οονενεερα»,} ογε 16 Ῥγοβάεον οΥ ἤἴὔοξεα 

(1685). 
Ἀεαώηονδέρῥδαϊε ΜΖ Ξγοίεεία»μέδελε 7Ζ δεοίορίε «νπα ΑΓ γελε, 

Ὀερτάπαεϊ νου ]. Ϊ. ετζορ; ἴῃ ἀτϊεγ νεγθεββοτῖοσ υπὰ 

νει τίοῦ Αὐῆδρε.. . . νοῦ Α. Ηδυςκ (1806 8΄.; 14. νοΐδ. 
δῖε πονν ἰβϑυςα). 

Ἐαρἠεασίέονε αἷἐς ἀρτξο αἶδγηὲεῦς ἐυγες ῥγοῤλέἑἐφωες αε 7441. 
εἶεν; 7 εςα»εο’ (1841). 

Ῥγοεφεάέηρς ο77 (δε ϑοείείν ο7 διδέἑεαί Αγολαεοίοργ. 
Ε. Β. Ρυβεγ, 744 ηο»γ Ῥγοῤάειίς τοῖέὰ α Ορρ»ερβφη αν}, ἐχ- 

"ίαπαίον» α»"ά 2γασεα, απά 7μἰγοα μος ἐο ἐλέ τευεγ αὶ 

Βοοξς:, Ν᾽ οΪ. 1. (186ς). 

Ἐδν]Ἰη5οη 5 Ονῳρεογρε 7ιδογίβίίοης οΥΓἹ Ἡγερίεγηε «ξέα, 
ΒΟῚῚΝ ΚΝ ΚΕ. ς νοΐβ. 

ΒΔ. οὐ ἔαβ. 

Ἐδας] οὗ, 

συ. 

ἘΚΉΪ, ἐ.ς, ΕΔΌΌΪ ϑοϊοπιοη Ῥεῃ ᾿ζϑαὶς (7 1106). 

διε “εν δ α67. δίεέε 270. γ 10 ἐρε γαρε ρερίοὐί (1842). 
Ἐὰ, ειυβθ, δας ἀἠΠε'ὮἝἭ 7 εείανιο ἡδεογεεία εἰηρείείεέ τρμαὶ 

εγ διενρί, Βαπὰ 11, Φὲς γοῤλείορ (1802). 



ἘΕΗ. 

ΕΙεάεϊ, 

ΕἸ(εΒω), 2,Χ1.8.4. 

ΕἸεδπι, 41», 

Κοῦ. 38. ᾽.2 ον }α], 

Ἐοκ. 

ΚΑ 

Ευ, 

Ἐδοϊκοτῖ, 

δεαηςίϊυθ, 

ϑᾶγος, 3.6. Κο. 

ϑαγοο, ΖΩ͂. 

ϑαγος, α.. Ῥαί. 

580} 0)7ΤΊ. 

5307. 

ϑοβορν, 
ΟΠ] οὐ. 

5. Β εν, ]. 

ϑ.οῆπιο. 

ϑοδυχίάϊξ, 

ΘΟὮΟΪΖ, 

δοῆγα., 

.ῇτ. 

ϑ.δυιΣ, ΤΑδοΝ, 

ΑΥΤΗΟΕΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΘ ΧΧΥῚΣ 

Ἑοδετὶ Ετδῃςΐ5 Ηδγρον (5Ξεε 432. 

“ μεηανιοολοό ζκ εγεμολμηρεη, Ῥατὶ 1. (1902), 1-- 36, 

ΕἸΦἢ τ 5 “ἰα»παπυδγίεγόμελ αἱ, Θέῤέϊδελονε Αἰ εγόδμε»:ς. 

Εἰμέείμερ ἐπ (ας ἤε 7 εανεηί, Ν οἷ. 11. (1800). 

Ἐοδίηδου, “θέ ῤέἑεαί Αερεαγελές ἢ αϊενίέρεο, 3. νοὶβ. (2ὰ εα,, 

1874). 
ἘοβεηπΠ]]ετὶ, δεῤοία ἐπ Κεοείμ: 7 επίαρεεηίεηε ἐρε ἐοϑιβέ7:- 

αἵμνε γούσεία; 2994) ἀοΐογὲς οδίτεεηι αὐ α ἐς 7. Ο, 5, Σεελρθν. 

νοὶ. Ν]. τοὐοέϊα ἐκ γοῤλείας νεΐμογες σομέΐμοης (1886). 

ΑἸ εεόγαἷς ο7 4ἀε αςί (εν 5ετ] 65), Ν᾽ οἷἶβ8, 1- ΙΝ, (188-092). 

Ῥϑαὰ υδεη, γι ἑκα οριαγς προ δον» ασεαρες ο7 “λέ 
Οἰά' 7 εεία»εη (1806). 

Τήεὐνγδιδολε βνγοῤλοίερ, ἀδδν ςοέεί τερραἱ ἐν ἐδ ερεγί, Ν οἷ. 1. (1831). 

(ον, ἐπ ῬγοῤΛΑ. Μ΄». (1621). 
Α. ΗἩ. ϑδγος, δεοίμ» ες οἡ ζῴε Ογὶ γί απα Ογοτυίά οὕ Κεἰῖ- 

φσίομ ας μείσαίεα ἐν ἐΔε Κεέρίο, οὗ “ἠὲ ἀμπεῖοη 8αὁ)- 
ἐοκπέαης (ΗἸΌετ 1,εοἴυγεβ, 1887). 

ρον Ονἱπ είν αμαΐ ἐλε Ῥεγϊε ο77 ἐς δοηνιορίς (3ἃ 
εἀ,., 1894). 

αϊγίαγελαὶ αδεσίῖηπς (1805). 

76 ϑαεγ εὐ δοοῖς ογίλε Οἰά απαὶ Λίετυ 7 εία»μεπΐς. ΑἹ Λίειυ 

Ἐπ ὴ 7γαμοίαζον τὐἱὦὰ Εχῤῥαπαίονν Λιοίες απα ἢ 1ς- 
ἐογίαὶ “]ωμδίγ 9,5, ὑτερατεὰ ὈΥ..... δηΐ εὐϊιεὰ, ν ἢ (ἢ 6 

αϑϑἰβίδηςε οὗ Η. Ἡ. Ευγηεββ, ὉγῪ Ῥαδιυὶ ΠΠδυρὶ. 

71ε ϑαςγεα δοοῖς οὕ 1ῺῪἀὦὖ Οὐἱά 7εείανιο. ΑΔ Ογίἰεαὶ φυΐῇ- 
ἔἴορε 7 1ὲὲὼ “Πεόγειν 7Ζεχί, δγέμίεαί ἐμ Οοέογς τοί ὰ Λίιοίες, 

Ῥτγοραγεὰ ὉΥ..., ὑπάδὺ ἴῃς εὐϊϊοτγίαὶ αἰτεοϊΐοη οὗ Ῥδαὶ 
Ηδυρί. 

2δὲε ξέείπεη Ῥγοῤλείοη δον εχ «πα ἐγ ξίᾶγί, ΤῊΣ 1. (1854). 
]. Ῥ. ϑοδιδυβηετι, Οῥηδειία ἐγίἑΐεα σα σεν εῖορες Ογαέεας 

Ῥείεγις 7 εἰ σηεοη δὲ ῥεγεηοηία (1812). 

2ὲε κιυδῦ ξίείηοη δ γοῤῥὝείεη. Φῖη Ἡ εριυεῖς ον τεηε ἵ᾽γείἄηα- 

μἷ55 (ἐς ῬγοῤὝείεμτυογέες 27 ἴδ σεριείν ας (2ὰ εἀ,, 1876). 

ΘΟΒ ΟΠ] ες, Ἐχροβιτίοη οὗ ἴῃς Βοοῖκ8 οἵ ἤοβεα δῃὰ Απιοβ ἴῃ 

1Δηρο5 “Διῤείσεγᾷ (1872; ἰτδηβὶ]. ὉῪ 1. Ε. Μοῦσυτγὰγ 
[5.8] ἀπά Τ᾿. ΝΥ. Ομαιιθεῖβ [Απιοβ], 1874). 

ϑεραϑιίδη ΘΟ, 7 γοῤλείανε “ἴοσεανε κορε ρα» ἐμς 

(1687). 
Οο"κρεη 7 κερε δωοΐε οἷδε υορλείε “ήρεεα (1882). 

ἘΡεγμαγὰ ϑοδγδάοσ (δες Α΄ 47. ἀπά 1.8. δπὰ ΧΟ). 

]. Ε. ϑεδγδάεν, 2ὲς Ζίείμεγεε γοῤλείεη ἡ δεγσείε τρπαᾶ 
εγίδιέεγ (1820). 

Οἱά 7είανιεμί ΖΑσφοίορν (1860 ; κ[ἢ εἀ., 1896; Επρ 58, 
1802). 



χΧΧΥἝ[ὁ} 

ϑοῦ. 

ΘΟΟΘΟΙΩΔΗΏ, 

56] 11, 

ΘΠΔΓΡΕ, 

510}. 

,“5.1΄. 

ΘΙ ΠΥ, 

ϑγη. 

ϑ.ι. Κ᾽ δ, 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Μαῦκ ϑερδϊκ, 226 «γγίδολε ζ)εῤεγεείηρ αἱ, «τοῦ 7 δἰεΐη ες 

γοῤλείεε. τρμα 1 »γ 1 γλδέίεοε τς αδηὲε »ια5507 ἐἼελόη 

7εχέ ὠμὰ τὲ αδ ὄἄξεγον ζ εὐεγεέεεησοι, παρεορρε 

εἶ: ἔχχ. τρηὰ ἀδρε 7 αγρμρι (1887). 

7.γαε ᾿»αἱ μας ὁφὲ ἄγνιος μα ἴοσεα μεότ εμορε ἔχξωγε 

δεν 47ο. ,--9ῶ7 (1808). 

Δεῖν ἄρε 67 15», ἀεί δελόη ρα 7 δελεν Αἰ εἰϊριοηςρεεελλολέε 
(1896 (.. 

Δ οίες αμα Φίπεεγία ὁ το τὲ γοῤλέῶν Γ᾽ 2 ἤοεεα 

(1884). 
Αὐυγρυδὶ ϑίγθβου, 2227, ροῤλεί 4 702:α εγἀἰζγέ μπα δεν τε 

(ι8ς1). 

7ΖἈεοέορίτελε δέμάϊεη ὠμά Αγ εη, Ὠδταυβρερεῦση νοι 

Ε. Καυΐζεοδ υπάὰ Ε. Ηδυρί. 

Αἵηρε (Νεν-(δρζυ ΒΙΌ]ς, 1904). 

Ε. 5πιεπα. 
““ἀγόμολ αἱ» αὐμεεέανεερήελεηε Αἰ εἰϊριονρορεσελέςλ[ε (1803; 

2ἃ εὰ., 1899). 
ΗΡΞ. Ο. 7... “7ὲ5:,., Η. Ρ. δια, Οἱ 7Ζεανεορ 27 ὲ5107}) (1903). 

99, 

9, 

Θ8. 

5.2. ΟὙ7 1]. 

ϑῖδ. ὃ 

ϑι4. 5307). 

Θἰοσίτιοα υπὰ δῖἴαάδε, 27εὐγἄϊεελεε Τ δγίεγδωεά ες 44 ἤδη 

7Ζεεία»πεμές (1903). 

Ἡ. διείπεν (5δεε υπάον Η).). 
Βεσηδασζὰ ϑίδάς. 

Οεεελίελέε ὧδε Ῥοΐξες Πογαεὶ (1887-- 80). 
Ζελγόμολ ἀν “7 εὐγἄϊελεε σγανερασξ (1870). 
7: Δοοῖς ο77 Αηρε --- Ογἐἐεαὶ ξαϊ ον οΥ ἐς ᾿εόγειυ 7 εχ 
2γ᾽μια ἐμ Οοέονς (1004). 

σία. Αξαά, Κεάξρε, Α΄ μερειυάλίίε 4 ξασενεέεολε Κεάδη ρα Αἰ ὀλαπαάϊμρρορ (1800). 
ϑιδυά]η, 

δεῖς, 

ϑίγυ, 

Θεοῖς, 

5». 

ΤαΥ. 

ὙΠοϊποῦ, 

Ἰποοα. 

Ζ7.(λ)22. 

Δεν δε ἄρέ τῳ, Ἐγέδιεγηρ αἷδ7 δέ ῥϊτοάος δγοῤλείοη 

(1791). 
Θοδυυγηδῃβ ϑιεϊςβονεη, 26 Αχαμάγιίγπεολε Κεγίαἑηρ ναι 

ἀεέ οάεξαγοῤλείονε (1887). 

δίγυδηβος, λήεως ζ)εόον οἰσεηρ οἷ᾽ ᾿είσαρμρρεη 7εσαΐας, 

"7 ρεῖς, Ανιος, Οὐααα μὰ ἥἼίωολα παοὰ αὔρε Ξὀνγἄ- 

ἐεδεη 7εχέ »"ἶἱ Ζωείελμηρ οἷ» ργίεολέξελεν δ :ίον 

(1773). 
ἴἤοσεας Ῥγοῤλεία. 7μἰγοάδμηϊοηεηε φγαερεῖσιζ, ὑδῦ 2}, 072- 

"περ ζαέως εεἰ (1828). 

δ ίχεεν πα Ῥογαγόεφέζεηι, νοῦ Ἷ. ΔΝ ΕἸ Βυβεη, Νο]8. 1.--Υ1. 

(188{--δ9). 

1. Ταγίοσ, ατί. “" Ατωοβ,᾽ Ἡδϑιίὶηρϑβ Φέωἑομαν» ο7 ἐλε δὲδέξ. 

2ὲὲς ετοῦ δίσί μον νγοῤλείεη (1828). 
ΤΠεοάοτεῖ, Βίβῃορ οὗ Ογτυβ (ἢ 457). 

Ζἀεοορὶσελε 247 αἰ» 2ε ΜΗ. 



ἵἿνε. γοΐ, 

Ὗε. 5). 

ἵνε. 27ἐκ. 

ΝΑΙ. 

ὟΚΙ. γ»εέεγενελ. 

ὟΚΙ. 404. 

ἯΚΕ. σλ 

ΑἸΤΗΟΒΚΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΘΒ. ΧΧΙΧ 
4 

,. 7Ὰε Ζαμα αμπα (1ἀε Βοοῦξ, ο» διδίήή᾽εα ιν αίίορς ἀγαιυ" 

,3),ονε ἐλὰε ἤἥανμηερ: σμαὶ Ομείονμς, 166 ϑεεμές σμαὶ 5:6 ..67}, 
οὔ ίλε δ᾽οῖν ΖΣακαἰ, Ὁγ ΝΝ. Μ. ΤΒοπηβος, 2 νοΐβ. (1859). 

ΖΑεοίορτεεἦς δέμαϊη. ΤΙ) ἀδο τ οπάοτ τεάἀδοϊϊε νη Ε, Ἐὶ 
Βαυδαπίοη δ (. Η. δὴ ΕΒ. 

7Ζλεοίοριελ 7 ἡ) εν. 
(1) “Οη ἴδε Τεχὶ οὗ Ατῃ. 5535 61:2 γ3,.,, γομγμαὶ οΥ Βιῤῥϊεαὶ 

Ζεέέργαίμγε, ΧΙΠῚ. (1894), 61--3. 
(2) “Νοῖεβ οὰ Απῃ. 47 δἷ0 818 98:10» ὠῥίαά, ΧΝ. (1806), 

151-44. 
Ὑδιϊεγτιδπη, 226 είσαρεησες Φἤοσεα᾽Σ δὲς 5:7 6716 

εογγίσελοη ερογίαηοι (1--3) ἐγ δεέεγέ (1870). 
Λαδεγαί 47ὲ 507} οὔ ἐὰς δέῤίε (1889). 

7γαμεασἼορης ο7 1δὲ ϑοεΐείν ο77 δέδίξεαί Αγελαεοίοργ. 

πρτεῖι, δγαξίσελον Οονερεοραν δεν δε λεήρμορ Ῥυοῤλείενει, 

1. (1844). 

Ψψαΐοτ, Α"͵Ἰιος ὥδογτεί “πα ογἰδιογί νεῖ δε σμηρ ας 
“πεὐν ἄἑδελοηε ΤΖέχίες πα οἷὁ5 Ογίεελίοελεηε αἱὉ7 δεβίμα- 

σίμία πεόσί Ἄρην ξηρρ τες ἐδέείε7 ἐῃ (1810). 
Ψαϊεῖοη, “ἅνιος ορς ἴοσεα (1804; Οετηδη, 1898). 

Οοχπεπίδυυ οὐ Μίπον Ῥγορδεῖβ, οοηίδἰηδὰ ἰη Οὐδ εὶ δαςζὶ 
(1660). 

Φὶε νογεχὶἑεελε γαλευεῤνοῤλείϊε «ρα ον ἥεείας (1807). 
Κ. Μο εις, “δ5 ᾿Ποάεκαρεορδεΐοῃ ἀεγ ΑἸοχαπάτγίποσ,»} 
Ζειδολγ ,ὦ» αἷό αὐἰεεία»ιερ ες Ἡισοσελα, 111. 
(1883), 219-2ῷ2; ΙΝ. (1884), 1-2ο. 

7. γε μαυβοη, 2 ἐ6 ἀἰεῖηοε Ῥνοῤλείερε ὥδεγτοίχ τραἱ ἐγ Ζἰᾶ γί 
(1892; 34 εἀ. 1898 -- ΝΥ ε.8). 

νοἱκρονμόπα 19 ἐδε 4715 297. ο7. 57 αεῖ, 
δ ρδέσεερ τρια Ῥογαγόείίεη, Ν οἶ8. 1.-Ν1. (1884--80). 
2ὲε Οονεβοεί δον ἐς εχαίεμεάς μα] 42» ἀΐείονγσελεη δὥελεγ 

αἷς ἄδεη ΤΖεείαν»κπορῖς (1880). 

Ἡ. ΜΝ Ι πο κίεν. 

ΑΙ εέανεεοε ζὐκεγεμελερρε (1802). 
Αἰ πογίεμίαἠίεολε ογδελιηρε (1803 Β..). 

σερολίομε Πγαεῖς ἐρε δ πεείάα» εξ εερσεη, 2 νοΐβ. (1805-- 
190Ο). 

Ὗ.ΟΜαχ Μετ, 4... 4:ἴοη ες. Εωγοῤβα παρὰ Α Πἄργρέ λει επνι δον (1803). 

ΝΆΈΘ. }νορά. 

ΝΕ. «ων». 

ΕΞ. Ο77(3 

Ὗ. ΚΕ. ϑυνῖ, γοῤλείς ο7 Πγαεὶ (1882; πεν εἀ., 1805). 

2εοΐμγέ: ὁ" τ1ἦὋὲ Αοὐρίονε ο7 {ἠὲ ϑερεί ες (1880 ; 24 εα., 1804). 
7λε Οὐδ 7εἰανερέ ἐ ἐς 7ειυυὰ Ολεγεὰ (188ι; 2ἃὰ εἀ,, 

1802). 



ΧΧΧ 

νυ. 

ΖΑ. 
ΖΑ͂ ΚΓ». 

ΖΡΩ͂σ. 

ΖΡ» 

ΖΑ ν. 

ΖΖ 7Ά. 

ΖΊΡΤΖΆ. 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΚΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

νύπηϑοδε, 22.» νοῤῪεί ἤοσεα δεγεείχ ρα 47 Σίᾶγί, νι 

Βερμμίεεηρ ἀν 7 αγγερεῖν οἷ27 7 δολενη αἰ μδίορεν Ααςελὲ, 
“4 έν γα μά δαυτά ΚΑ ἱνεελὲ (1868). 

Ζεϊδελγ ὦ “5ενγίοέορίε, Ἀςταυβροσοῦθῃ νου (Ὁ. ΒεζΖοϊά, 
Ζείκολγ ΜΔ αἷς αἰπεείωπορ ες ἡ ὲςεομρελα,, Ἀεταυϑ- 

δσερεῦδη νοῦ Ὦτ. Βεγιμαγὰ ϑίδάς. 

Ζείξελγὶ ον ἀεελοη σιογροράηπαϊ δολεμ Οεεείϊδελα, 

Ζειελ» α΄. ἀφιίδελ, ῥαῤαεεέίπα- γε. 
Ζει εν ,ὦγ Ζιγολἑίελε ϑιφερσολα δ πὰ ξὲγελμέολες 

Ζεόερ. 

Ζείπεγδ ,ὦ» Διωλεγίεελε 7 λεοίορίε. 
Ζείελ»ηῖα 727 τοϊεεηδελαγίολε 7 λεοίορτε. 

ΒΙΌΤς4] ραββαρεβ ἂτὸ οἰϊδα δοοοταϊΐηρ ἴο ἴῃς ΕΠρ] 5} δηυπιογδίοι οὗ οἤδρ- 

ἴοτϑ δηᾶ νεῖβεβ, Ἴεχοαρὶ ἴῃ ἴῃς ἴοχῖυδὶ, βίσορῃϊοαὶ, δα στατωσηδίςαὶ ρογίϊοῃβ 

γβεῖς ἴἢς Ηεῦτενν ἐυπλοτγδιϊο 15 [Ὁ] ον οὰ. 



ΙΝΤΑΚΟΒΘΌΟΣΤΙΟΝ. 

Α͂. ἙΑΓΤΙΟΕΘ ΙΝ ΤῊΕ ΡΕΕΕΡΕΟΡΗΕΤῚΓ ΜΟΝΕΜΕΝΤ. 

ὃ 1. ΤῊΞ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ ΜΟΝΕΈΜΕΝΤ ΙΝ ΟΕἘΝΕΒΑΙ,. 

ΕῸΚ ἃ Ῥτοροὺ υηδεχειδηαίηρ οὗ ἴῃς ραςα οὗ Αποβ δπὰ Ηοββϑδᾶ ἴῃ 

οοηποδοίίΐοη ἢ Ηδῦτονν ῬγΟΡΏΘΟΥ ἰἴ 15 ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ἰὼ σΟΠΒΙ ΟΣ 
ὈτΙΘΗ͂γ {π6 ΡΠΏΟΙΡΑΙ τηδηϊθϑίαιοηϑ, ἀὐτίηρ ἴπΠ6 ἴνο ργοσδαϊηρ σθη- 

ἴυγι65, οὗ νῆδὶ τδυ Ὀ6 σδἰϊοα ““ ῥγε- ὑσγορῃειίίϑιῃ ᾽᾿ ;" τῇς Ὀάδϑὶ5 οὗ 

(15 τιονοηθηΐῖ δηά 15 οἤϊοί σἙμαγδοιοσϑίῖοϑ; ἰΚονν 56 115 [η6Δ- 

τ δηῖαὶ [πουρῃϊ (σοησοτηϊηρ (οὐ, πιδη, νουβῃ!ρ, ᾿Πἶδ, δηὰ τῃ6 

αϊυγ),7 25 τσουρῃῖς οὐἱ ἴῃ [15 ρεγῖοὰ. [Ιἢ ἴῃ6 88η16 σοῃῆξο- 

ἴοηυ βοπὴθ δἰζθητίοη τηυβῖ 6 ρίνθη ἴο Αϑϑογτγία, Ψῃ]οἢ ἴῃ ἴμεβ6 

τἴἰπ65 ἰουσῆ θα [5γαθὶ 50 οἰοβαὶν δηὰ βχϑίοῖϑεθ 50 τηδῖκαα δὴ 1ἴη- 

ἤπεηςς ἀροη ἴδ ἀενεϊορπηεηΐ οὗἁ ᾿9γα δ] Π|5ῃ Γμουρῆς. 5 ὙΠ βοτὰθ 

οὗ τῆς ἀδία τεϊαιηρ ἴο ἴπ656 50] 6 οῖθ ἴῃ ΟἿΪΓ Ροβϑβϑϑβϑϑίοῃ, Ψὲ 5}4]] 

Ὅε ὈΘΟΓ Ργεραγθα ἴο ἴακα Ὁρ ἴῃε βυῦδ)]οοῖς σοπηδοϊοα ψ ἢ Απιος 

δΔηα Ηδοϑβθδ, ν]Ζ. ἰῇ δϑδοὴῇ Ἵοᾶϑ6 ἴπ6 Ῥθιβοηδὶ ἰδ, [πη 6 τθϑϑαρο, ἴῃ 6 

ῬΟΌὈΙΪς τ ἰϑῖσΥ ; κονία [86 ᾿ΠΘΥΑΤΥ ἰοσγηὶ οὗ ἴῃ6 ῥσορποῖϊς νοσκ, 

5 Τῆς ἀἰϊπιϊποοη Ὀδίννθθη ργορῃοίίσπι Ῥστόροῦ (ἐ. 6. νντ δ ῬτορἤθοΥ) πὰ (παῖ 

ουὲ οὗ νν»ῆϊςἢ ἰἴ Ξργδηρ ἰ5 ἱπιρογίδηϊ, Δα ΔΥ Ὀδ τηδἰηἰαϊηδα ὉΥΚ υϑὶηρ ἴοσ (Π6 Ἰαιοσ 

ἴῃς ννοτὰ “ Ῥγε- ργορ ει." ΕῸτΥ (ἢ6 54Π|6 τεαβοῃ, νν τυ ι.56 παῤά!᾽ (Ρ]. πεόλὲ᾽ ἐγ») 

ἷῃ 5βρεαϊκίηρ οἱ ἴῆοβε (ποῖ “447.5) ψῆο ῥγεοθάδα Απιοβ. Οἵ. ἴῃ 6 υβὲ οὗ ἴῆς ἰοσγπιβ 

ΜΝεδέξενιμς πὰ δνοῤλεέέενεμς Ὁγ Ἐς. γδοιζϑοβτηασ ἰῃ Δνοῤλεί μπᾶ δελορ ἐρε Αἠοῃ 
7 γαεί (τροι). 

ΤΊΠ οἵδε ννοτάς, ἴῃς τῃΠεοϊοργ οὗ ἴπεβα {ἰπ|65, ἃ5 ἰὶ ἢ85 Ὀδθὴ Ὀγοβογνοα ἴῃ οοῦ- 

ει ροσδῆθουβ τ τρβ ἀπα ἴῃ ἰγασϊπίοῃ. 

ΤΑ εἰ κίηρ οπαγδοιϊογίϑιῖς οὗ 15γδοὶ, ἰη οοπιραγίβοη νἱτἢ ἰἴ5 οἰβίοσ παίίοῃϑ, νναϑ8 
ἃ τολα πε88 ἰο το ςείνο, ἔτγοπ ἴῃ 6 ουἱπάδ, ςοηίγί υἱοΟΏ 5 ἰῃ ἴδ 6 ἔοτπι οἵ πον ἱποι αὐ οη 5 

δὰ πον του. Μυροῇ οὗ (Πἰ5 ννγὰ8 Ὀδὰ δηὰ ἴῃ {{π|6 νγαὰβ Ἰοϑδῖ; Ὀμὰῖ πιῇ οἵ ἴΐ, 

θείην ροοά, ν 85 τεϊαϊηοα, ὙὉὩῃδ σταάμυαὶ δοσυπιαιίοι αηὰ αϑϑι τ] αἰϊίοη οἵ τἢ 5 
ουϊπί 6 πιδίετίαὶ, ὑπάεγ ἴδε συϊάδποεὶ οὗἨ δῇ δἱϊ-νῖϑθ Ῥγονίάθηςθ, αἱ πλαίεῖγ {Π|ιὰ 
ἴσγβεὶ ἴο ἃ ροβίοη οἵ ἱπδαεξηςς ἴῃ ἡγοσ! ἀ- ἢ ϑίοτγ. 

χΧχχὶ 



ΧΧΧΙ͂Ι ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΚΓΤΙΟΝ 

ἴῃς νεγβίοηβ ἰῇ ψΒΙΟΣ ἰξ Βᾶ5 οοῆα ἀἄονῃ ἴο 0.5, ἀηά ἴδδ6 ΠΊΟΓΟ 
᾿ηροτίδηϊ ᾿ἰἰοταΐυσα. " 

ΤὮε βρί τ οὗ ρύε- ρὑγορ ει 5) νγῶβ αἰνγαγβ δ᾽ οτί δῃηὰ ἀσρτοβϑῖνθ. [{9 τηδηϊ68- 

ἰαἰϊίουϑ ψεσς ἐτεαυεηῖ, βίτοηρ, δπὰ οὗ ἃ υπίᾳυς ομαγδοῖοσ. Τῆ6ϑε τηδηϊίεβίδ- 

ἴοπ8 ψεῦα ἰδοΐοτβ ἴῃ ρυοραγίηρ ἴἢ6 ψΑΥ ίοτ ἴπαὶ ““ροϊηϊ ἱπ ἴἢς6 ἰβίοσυ οὗ 

ΡΓΟΡΒΕΟΥ δὲ ψὩῖςο ἢ [818 στεδί τεϊρίουβ ὑῃμεμοπιεποη τίβε8 --- Δρρδγεηίγ, Ὀυΐ 

ΒΌΓΕΪΥ ποῖ τα Δ ]}}Κ ---οὐ ἃ βϑυάδάξδῃ ἴο ἃ δίρβετν ἱενεὶ" ((Βε. 22. 38ς::); ἴῃ 
οἴδεν ψογάβ, {πὸ ροϊπί δἵ ψῃϊο ἢ Ατηοβ πὰ Ἡοβεᾶ ἀρρεδῦ ὕροὴ ἴῃς βοθῆα οὗ 

δοίΐοῃ. ἴδη]655 ἃ Ὀεϊίογ ὀχρίδηδίϊοῃ οὗ ἴῃς ἐογιναγὰ βίθρ ἴδίκθῃ δ [15 {πὸ ὉΥ͂ 

[8 50-οΔ]]εἀ τυγέέηρ ρτορμεῖβ οἂῃ Ὀς ἔαγηϊϑηεὰ τμδῃ ἴμαὶ μος Βυάάς (ΔΛ). 
131) Ῥτοροβεβ (Υ]2. [μεῖὶγ υἵέετ ἔδί] τα ἴο ἰσῦργαββ ἴῃς ρεορὶς ὈΥ οὔαὶ ΞρεῈ.Ὦ), 

[Πε ᾳιυεβίίοι 5 ἴο 6 τερασγάςά 85 ἃ ργοῦϊειι 5[}}} αηβοῖϊνεά, 

ὃ 2. ῬΒΕ-ΡΕΟΡΗΣΤΙΟ ΡΑΕΤΙΟΙΡΑΤΙ͂ΟΝ ΙΝ ΤῊΗΕ ΒΕΥΝΟΙΤ ΟΕ 

ΪΕΚΟΒΟΑΜ 1. 

Τῆς ραγοϊραίοη οὗ ἴῃε μεδλζ᾽ ἐψε ἴῃ τῇῆ6 τόνος νϊοἢ τοϑυϊ θᾶ 
ἴῃ ἴῃς αἰδταρίοη οὗ ἴῃ υπϊϊοὰ Κἰηράοτῃ τηδῪ Ὧδε 4βϑιπιοά,7 ποῖ- 

νυ  Πϑιδηαϊηρ ἴῃς ἰαῖα ἀδῖα οὗ ἴῃοβε ρουϊίοηβ οἵ ἴῃ6 παγγδῖνο ᾧ ἴῃ 

ΨΥ ΠΙΟὮ [15 ΡΑΓΈ ΟΙ ΡΔΈΟΩ 15 Ἔβρθ οί! ν ἀδβοσ θά. 

Φ.᾿ Μιυοῆ ἰ5 ξαϊμοὰ ἰη τἰηἰκίης οὗ Απιοβ δηὰ Ηοβοϑ 85 ᾿ορεῖθοσ ρχγοϑθητίηρ ἃ 5 ηρ]6 

αηἱξ οὗ ᾿πΠουρῆϊ; ἴοτ, 116 δδοῖ 5 ἰῇ βῇδσγρ οοηϊγασὶ νυ ἴῃ6 οἵποσ ἰῇ ἰοπιροσα- 

τηθηῖ δηὰ ἰῇ πιδϑϑᾶϑα, πεὶμοσ, ὮὉῪ Ὠἰπη56 , ἰ5 οοτη ρ]οῖαθ. ὙΏΘΥ πιυϑὶ ὈοΪΉ δ Δ ΚΟῚ 

ἴο 5δδοῦγα ἰῃς ψΠΟ]ς ἰάδ8. 

Ὑ Κας. (Δ εὐ 1. 108 1.) 5ᾶγ5, “ὙΤἢα τανοὶὶ οὗ ἴῃς ἴδῃ {ἱθε5 ἔσοση ἴῃ 6 σογδὶ ἤοιιξα 

οἱ αν νψνὰ5 υπάουθίςα!γν οουπιοηδηοοαά Όγ ἰἢ6 Ρῥγορμεῖβ, σβρθοίδ!!ν Ὁγ ἴῇοβα οὗ 

ἘΡΏγαίτη " ; ΝΝε. (δ σοἱ. 458), ἀδοίαγεβ ἴμδῖ 1Π6Ὺ “ δοϊυ δ! δυρρεβίοα δηὰ ὑτοπιοιθα 

ἴ"; Καὶ (752. 11. 188) 5αγ5, “ ]εγοροδῖη νψγᾶ5 βυρροτίθα ἴῃ Ἦί5. δηϊογργίϑα ὉῪ ἃ 

ΡῬτορδοῖ, Αἢ δῆ οὗ ἈΠΟ. "; Κεοηῖ (ΤΠ. Π1. 20) πιαϊηϊαὶηϑ 161 ᾿ξ ννγὰβ βυρροτίοὰ ὉΥ 

ῬτΤΟρΡΒ 65 ννῆο βεϊδοϊβα ἴπ6 Ἰεδάάθσ, 850 δἷ5ο συ. (Ο Κλ 130-132), νναάς (0.7. Πές. 
3413), Ραίοη (δά 191). Οἱ, (ζῇς. (5.2. 2406), ννῆο, ᾿πουχὰ ἰτοαΐπρ ἴῃ 6 πατγαῦνος 
ἃ5 ὉΠ Ϊἰβἰοσγίοδὶ, τεραγας ἰὶ ἃ5 ροβϑί]α ἴῃαὶ Τεσοθοᾶπι μαὰ ἐτίεπαϊγ σοϊδίοης νυν ἢ 

ΑΙ δ ἢ νΒο Ἰἱνεὰ αἱ ΘΠ] οἷ᾽, ἀπα οοτγίαϊη (Παὶ ἴη6 ποτγίπεγη Ῥσοόρἤεῖς αγα οἡ Ϊεγο- 

Ὀοδηι 5 5ἷάε; δηὰ οομγα ΝΊΠΟΚΙεν (67. 1. τορ ἔ,, 11. 273) δῃὰ Η. Ρ. ϑυνῃ (0.7 
Τἤὔπσί, τοο3, ὈΡ. 177-80), 'νῆο τηᾶκα 0 τοίεγεπος ἴο ὑσορδεῖϊς ἰηβθωασπος; 814. (6 Κ7. 

Ι, 3061.), νῆο ἀξοίαγεβ ἴἢς Ὡδιγαῖΐνεβ οοποθρηΐηρ ἴῃ6 ῥγορῃοῖς ἰο Ὀς νίϊμοιι 
Ἡἰβιοτίοαὶ Ὀδ5ϊ5. 

ΤΎΠΕοτΓΕα ἅγα ἰουγ δἴοσίεϑ: (1) Απδῃ, σ Κὶ ᾿τ39.20. οὐ ννηϊοῦ νβ.29-81 τηδὺ Ὀ6 ΘΑ 
(Ξο ΚΙι. απὰ ϑικίηποτ) ; Ὀαϊ 4]1 15 οοῃδίἀοτεὰ ἰαῖς Ὁγ ὟΥ͂ΚΙ. (ὕκαδεγεμεά. 81), Καπιρ- 
δδυβθῃ, ΒεηΣ., δηὰ 5.8. (530 7.) ; (2) ϑῃβαοπιαίβῃ, σ Κ. σ)ϑϑ 24, οἱ εασὶν Ἰαῖα ; (3) “τῆς 
ταδῃ οὗ Οοά ουἱϊ οὗ Τ᾿ ιἀ Δ " ἀπά “τς οἹὰ ῥτορδεῖ αἵ Βεῖῃο)," τ Κα, 131-32 4]}} οἵ ν Ὡἰοἢ 

ἷβ ἰἸαία ; (4) ἴπε νἱϑὶ᾽ οὐ ]εσοῦοδπιβ νῖΐε ἰο ΑὨϊ δῆ, σ Κ. 141-18, νυ ἢ, 15 δασίγ, 88 
Ὀδδη [ΒοτουρῊΪΥ νγοτικθὰ νοῦ ὈΥ ἃ ἰαδῖεσ δἀϊϊοτ, με Ἡεῦγενν ἰεχί βθεζαίηρίο ὕὲῈ ἃ 
ἰδλῖας γεοθηβίοῃ οἵ ὥῶ, 



ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΑΝῺ ΤῊΗΒ ΒΕΝΟΙ͂Τ ΟΕ ]ΕΚΟΒΟΑΜΊΙ. χχχὶϊὶ 

Τὶς ἀβϑυτηρίΐοη 5 θαβεὰ ὑροὴ (1) ἴδῃς ἰαςῖ [δαΐ (ῃς εαγῖὶγ ργορεῖβ ἴῃ [δεῖν 
Ἰπΐεηδε σουμϑεγνδίϊβτω βἰαπὰ ορροβθα ἴο ὄνεῖυ δάνδπος οἵ οἰν"]ζαϊίοη; οἷ, ἴὨ 6 

δεπετγαὶ ροϊ ον οὗ ΕἸ) Δ} (Ρ. χχχνἱ), ἴδε αἰιτυάς οὗ [δε Γυἄεδη πατγαῖῖνε τοννατὰ 

[δε Ὀεριπηϊηρβ οὗ οἰν! ]!]Ζαϊίοι ἴῃ Οη. 4163, δηὰ τε ορροβιτίοη οἵ Ιβαϊδῃ (257 
416.35) ἴο Ἔνεσυτηρ [μδῖ βεοπιεά ἴο ίανοσ ἰυχυσυ ἴῃ 1Ππ ; ποῖ ἴο βρεδὶς οἵ ἴῃς 

τεργεβοηϊδιίίοη οὗ [18 βϑᾶπιε ἰάεα Ὁγ ἴῃς Ναζίγίϊεβ δῃὰ Ἐθομδ 65 νΠοῸ ννεγα 

ΟἸοϑεὶν δϑϑοοϊδίεὰ Ὁ πού ᾽ ἐδπὲ δα Ῥγορειίδηι (Ρ. χχχὶ); (2) ἴδε ργοῦθδθ]}- 
ἴγ ταὶ (ἢς 5ρὶ πὶ ψ Ὡς ἢ ἰαῖεγ δεϊυδϊεά ΕἸ) Δ ἢ (45 ψεἾ] ἃ5. Απιοβ δηὰ Ἂβρεοῖδ 

Ἠοβθ8) ἴῃ τεΐίεσεπος ἴο ἴδε δοκπονϊεάρτηεηὶ οὗ οἴδενγ ροάβ εχίβιεα, δἱ ᾿εδδί 

ἴῃ ροτῖτη, ἴῃ ἴΒς τηϊμάς οὗ ἴδεβε εαυ] ες μοὶ ἦρε (50 ἐκ. ΝΕ. νοῤά. 48 8.; 

Βυ. Αεὐ. 102); (3) ἴδε οοῃπδίβίεηου οὗ [18 ργε- ργορβεῖὶς δοϊϊΐοῃ ψἱῖ τὨδῖ 

οἵ ΕἸ) 848 δπὰ ΕἸ 1584 ἴῃ ἴἢς σοῃβρίγαου δραϊηβὶ ἴπε ἀυπδϑῖν οὗ Ομ, ἃ8 ννεὶ] 85 

ψἢ (Ὠς 4]]ερεὰ σοηθβρίγαου οὗ Ατοοβ μἰτηβεὶῇ (ΑἸ. 710-18) αραϊηβὶ [εγοῦοδτι 11.) 
ἂἃὶ ἘΓῺ τίς ἴῃ ῥτορβεῖὶς ἰδ Υ νγᾶβ δἱ 84} Ἄνεηῖβ τερψαγάεα δἃ5 τενοΐυ- 
ΕἸΟΠΆΓΥ ; δὰ (4) ἴδε εχίγετως ᾿ἰκο]Ἰ βοοὰ δαὶ τς ργορδεῖὶς βιοτεβ, ψ 1] Ἰαῖς, 

τεργεβεηῖ ἴῃ [Πα τηδίῃ ἃ ἴτιις ἰγδαϊτίοη, βίπος [ἢ 6γΥ, δἱ ἰεδϑὶ, ἰηαϊοαῖα οὴς βοῇοοϊὶ 

οἵ ἰαῖοσ ορίπΐοῃ, ἰῃς οἴβοσ βοῃοοὶ, ἰεὰ ΌὉΥ Ηοβεα (οἴ. Ηο. 84 1311) τερατάϊηρ 

1Βε τενοϊῖ οἵ 5βο λίϑηι ἃ5 ἃ γγεδὶ ὈΪυπάοστ, 

ΤὨς εοἤεςϊ οὗ ἴῃς αἰϊδγυριίοη, ἴῃ 50 Δ Ὶ δ5 ἴἰῃ6 ῥσε- ὑσορῃ τς 
τηονοιηθηΐ 5 ΠΟὨΟΘΙΏΘα, ἀρρδαῖβ (1) ἴῃ ἴῃς ἔαςϊ [ῃδὶ [ἢΪ5 τηονε- 
Τιδηϊ ἴδιος ρΪασα ἰῇ ἴῃ6 Νοτίῃ, ταῖποσ ἤδη υὑηάοσ ἴῃς ανίαϊὶς 

αἀγῃδϑῖ ἴῃ ἴῃ6 δου," ῸΓ ὕη}] [ῃ6 αϑῖ ἔν ΘΏΥ γεαγβ ΟΥ 50 ὈΘίΌΓα 
ἴῃς οπὰ οὗ ἴῃς Νοτίδβοση Κιηράομι (721 Β.5.) Τυἀδῃ φῬτγοάαυςεδὰ 

1π|16 οὐ ποϊπίηρ ὄὌχοορί ἴ86 Τυἀδδη πδτταῖϊνε (Ρ. ἰχῖὶχ). ΤῊΪ5 νγᾶ5 
ἴπ|6 ἴῃ ρατΐ, Ὀδοᾶυβα (2) ἃ τῦοἢ ρτεαῖου ΠΡΕτΥ οχίϑιθα ἴῃ [ἢ 6 
ΝοΙ, 85 ἃ σοῃβδαίθησα οὗ ἴῃς δίϊατε οὗ ἴ[ῃ6 ϑοϊ]οτηοηὶϊς τέχίπιε ἴο 
τ ΔΙ ἰδ ἴῃ [5τ46] ἴῃ 6 ΟὈ] αι οη5. ψὨ]οἢ ἰτ βυσοσεαρα ἴῃ ᾿ππροβίηρ 

τυροῦ Τυ δῇ ; δηὰ ὙΠ} [ἢ]5 ΠΟΥ, ἴΠθτα τνὰβ ῬοϑϑὶὉ]6 4150 (2) ἃ 

ἴατ ρτοδῖοσ 5] ΡΟ Υ οὗ Ἰἰἴδ τη ἴῃ ἴῃ6 ϑοιῖῃ ; ἴποτα ὄχὶϑῖεα, ἴῃ 

[Δεῖ, ἃ τῆοτε ἀεδσηοοσγδίὶο δ ΠΠΟΘΡἤοΘσο, [ἢ 6 χίσοηηα οἾα55 αἰ511 ΠΟ] Οἢ 5 

Ὀεΐῃρ 1655 ΘΠ ΡΠ 451ΖΕ :7 ψἢ}]6 (4) ἴμοῖα ψὰ58 1655 πίσσα 

το ουϊϑιἀς ᾿ηἤυσδησα τῃἢ84ῃ μου ἤᾶνε Ὀδοη (ο]ς ὑηάοσ ἃ σοη- 
Πηυδίοη οὗ ἴῃς ϑοϊοπηοηΐς ΡοΟΙΙΟΥ ; ἰκενίβε, (5) ἴμε αἰδγυρίίοη, 

ΦΟ(βΒε. (58. 3863), αἴϊξες πιακίηρ (6 ννοτὰ 8. “" ΟἿραὶ,᾽" “ Οαγηλεὶ, ̓" “ ΕΡΏταδϊπι," 
“ Ἰοτάδη," “ Ἑδιῃοῖῃ- ρΊ οδα,᾽" εἰς. (85 [ΠΟΥ σου ἰῃ ἴΠ6 παγγαῖϊνθ), σοσγυρίίοῃβ οὗ 

ἴα 4] -ρεγνδάϊηρ “)εγαλν»εεί οἵ Νοτῖῃ Αταρία, δπὰ ἴδ δϑϑϊρηίηρ ἴἢε Ὠοπιεβ οὗ 
ἘΠ ΔΒ δπὰ ἘΠῚΞ δ, 85 νν Ὲ}} ἃ5 οὗ Ἀπιοϑ, ἴο ἴ᾿ι15 σε σίου, ϑαυ5, " Με οδηποὶ (πεγοίοσε 

Ὀς οετίδίη ἰπαΐὶ ἴστε ΤΟ ΔΩΥ 56 Ἰοπηοηϊ5 οἵὗὁ ργορῃεῖβ 'π Νογίποιπι [ϑγαοὶ." 

Φ Μεϊπμοϊὰ (Ρ. 25) ευργμεβίβ ἴῆαιὶ Ὑδῆνθῃ ννὰθ ἴπ6 σῃπδαιηρίοη οἱ Ἔνθ [ϑγϑοὶ 

ἃσαϊηκῖ ἰῃς ἀεϑροῖϑπι οἵ ϑοϊοπιοη, δπὰ {παὶ ἴῃς παδάϊ᾽, [ΠΘτείογα, 85 ἰῃ Ἰαΐθσ {πλῈ8 

ἴδε ῥτορδεῖ, ἰοοῖς ἴδε 5146 οἵ ἴμε ἀεἰ αψαίπϑι (με ἀεϑβροί, 



χΧΧΧΙν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃ βρ᾽ῖ6 οἵ ἴῃς οαἶνο5 οὗ σοῦοδι, σοηιτθυϊοα νογγ ἰάγρεὶν τοννατά 
ΡῬγοράπηρ ἴ[ἢ6 ΨΑΥ ἴοσ ἴῃδῖ υἱ]πχαῖα βεραγαϊίοη οἵ Ὑδῆνθἢ ἰγοῖὴ ἃ 

Ρἷδοθ διποηρ ἴῃ 6 ροάβ οἵ ἴπ6 παιϊοηβ, δηα ἢϊΐβ5 εἰθναϊίοῃ ἰηἴο ἴῃ 6 

ξοὰ οὗ τἴμ6 ποανεῆβ." Τῆα τονοϊῖ, ἰη ἃ ψοσά, ψὰ5 ἴῃ βοῖῃξ 50 ἢϊ 

56η586 8ῃ δηιοἱραϊίοῃ οὗ ἴῃ Ἰαῖεσ δηά τῇοσε σδάϊοδὶ βίθρβ ἴδκβθη ὈΥ 

ΕἸ) ἢ δηὰ ΕἸ15ὴΔ. 

ὃ. 4. ΤῪῊΕ ῬΒΕ-ΡΒΕΟΡΗΕΤΙΟ ΜΑΝΙΕΈΘΤΑΤΙΟΝ ὕΝΌΕΕΒ ΕἸῚ]ΑΗ Β 

ΓΈΑΛΘΕΒΒΞΗΙΡ. 

Ι. Ῥγορθῃαίὶς ᾿ητουίοσεησθ ἴῃ ἴῃς αῇαϊγα οὗ σἷδῖε ἴοοῖς ῃΪδεα 

αηᾶοι ΕΠ] 5. ἸΙοδά θυβῃρ ἴῃ ἴῃ ἄαγϑ οὗ ΑΠδῇ (2. 875-850 Β.0.). 

Ιῃ οδϑιτηδίίης ἴῃ6 ἱπηροτίδησς οὗ (818 ΝΟΥ ποίδῦ]α δῃὰ υηϊχὰς 

πηδηϊεϑίδιίοη οὗ [6 Ῥγα- ὑσορῃδίς ϑρὶπῖ, δοσουηΐ τηυϑδὶ ἤτοι Ὀ6 

τἀκθὴ οἵ ἴῃς αἀἰβετεηῖϊ βἰγαΐα οὗ τηδίθυ δὶ ργεϑοσνθα, Οἡ [τἢϊ5 ροϊηϊ 

βἀθη5 ΓΟ Ὀγδοῖο δ! ἀρτερά. 

(ετγίδίῃ βίοτίεβ σοτὴς ἔγοτῃ δρουΐ 800 Β.Ὁ., 7.6. ἔτοτῃα ψΠΠη Δ γεδιβ οἵ 
80 οὗ ΕἸΠ 45 οννὴ ἰἰτηθβθ, σἦζ. (4) ἴῃς δδαυὶγ ἱγοῦῦ]ε ἢ ΑΠΔΡ δηὰ (ἢς 

ἀγουρσῆς; [ἴῃς σοηΐεβὶ οἡ (δγιηεὶ ; δηὰ [ἢ νἱβὶϊ ἴο Ηοτενρ (1 Κ. 1γ}--ἰ88ὃ α. 6:80 
1832). 1096.11}-21}. (ῤ) τῇς 5ἴοτυ οὗ Νδροιὶ 5 νυἱπεγατὰ (1 Κ. 211-33α. 27). 

(ῶ ΕἸ) 65 ἐποουηΐεσ ἢ ΑΔΒ ΑΣΖί δ ἢ 5 τροϑβεηρεῖβ (2 Κ. 11-4. ὅτ), Ετοχι ἃ 
Ρετοα ἱνεηϊγοῆνε ἴο Αἰ γοδῖβ ἰδία σοσθβ ἴῃς δοοουηΐ οὗ ΕἸ) ἢ 8 1α5ῖ ἀδγ8 

ἢ ΕἸΙ5ὴα δηα ἢΪ8 ἰγϑηϑίδίίοηῃ (2 Κ. 21:-23. Τὸ ἃ τηυςῇ ἰαΐεγ {ἰπιὸ Ὀεϊοηνς 

[Πςε 5ἴοτυ. οἵ ΕἸ) 4 58 ἰγεαϊτηεηϊ οἵ ἴῃς σοτηρϑηΐϊαβ βεηῖ ουἱ Ὁ Αδαχίδῃ (2 Κ. 

19.-18) δῃὰ οετίδίη δα ἀϊῖοπβ ἴο ἴῃς δαυὶν βἴοτίεβ (6.ν. 1 Κὶ. 185. 4. δ᾽. ὅζα γχ09-}} α 

219}.20.2383{-, ΒδηΖίηροι τᾶ Κο8 2 Κι. 1.5.8 αἷ5ο ἰαῖε, αηὰ Καπιρῆαυβοη ἴῃς επτα 

δοοοιππῖ, 2 Κ. 11-18ὺ, 80 505: Δ ηι4}}γ Κιὶ., ΒεπΖ., Καιιρῆδυβοη, ΒυγπαΥ, δπὰ 

διπηοῦ; Ὀυϊ ὅῖ8. (5530 7.) ς4}}9 41} τς ΕἸ) ἢ δὰ ΕἼ15}8 τηδϊετγὶδὶ ἰαῖς ἐχοερῖ 
1 Κ΄ 183:-826. 109}. 10.11. 6. 21320.31 5.34.2 ΚΚ 21α.35ὺ (((, ΟΥ͂Δ 1 ς22, ποῖε); 

Μεϊηβοϊὰ (ρρ. 17-21) ρῥίαςεβ [ῃς βἴοτεβ δρουϊ 750 Β.0. οὐ ἴπε στουπά τἢδϊ 
ΒΟ ἢ ἰερεπαάβ οουἱά ποῖ ἢᾶνε ἀενεϊορεα ἴῃ ΠΙ͂Υ γεδῖβ ; δηὰ Τοὐά (.}οδίϊε απα 

ΚΑ εἰσίοι ἐῶ ἀπείη 75. γ. (1904), 195 Π΄.) το Ὡπλ1Ζ65 ΕἸ) ἢ 5 δἱρπίβοδηςς δηὰ 

τᾶ κεβ ἴῃς δηϊγα Β88]-ϑἴουυ δὴ δ᾽ σροσυ οοτηϊηρ ἔγτοση ΜδΠδ556 5 {1π|68. 

2. ἴὴ ἴῃ ἰηἰοτρσείδιίἊοη οὗ ἴΠ 656 βἴουιθϑ, [ῃ 6 θαυ] θοῦ, 85 Μ)Ὲ]} ἃ5 ἴῃ 6 

αῖοσ, τηυῦδῖ Ὀ6 δοκηον)εαρεά ἴο βϑῆονν ἴνο ἰθηάθης!θ5 οὗ ἃ ἀδοιἀ θά 

σδΒαγδοῖοσ. ΤῊδ παϊτζαΐοτ᾽ ροϊηϊ οἵ νἱδιν..5. Οὴ6 βίγοηρὶν Ὀϊδοβθα ὈΥῪ 

τῆς δἰιἰτὰἀς ἰονναγαὰ ΒΔ] ϑπὴ ν Ἰοἢ ρτανδι θα ἴῃ ἴῃ 6 τἰπλ65 βυσοσοάϊην 

«(ΓΚ 28. ν. 6461. 



ῬΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ὕΌΝΡΌΕΕΒ ΕΠΠ]ΑῊΗ ΤΕΑΘΕΒΒΗΙΡ χχχν 

Ϊ]εῦα. Τς ρΡἱοΐατε οὗ ΑΠδΌ δπὰ ἢ]5 γοϊδίίοη ἴο Β44]}15πὶ 15 ζσσθδίὶν 
ονετάγσανῃ, ἃ ΕΓ ἰατρα ἰερεηάδτγυ οἸοηθηΐ ανίηρ δηϊογοα Ἰηἴο ἰ1." 

Βοβιες τηϊ5, ΕἸ] }}4ἢ, σ4116α ᾿παῤἧἠϊ᾽, ΟΥ ῥτγτορῇῃεῖ, ΟὨΪΥ οηςς ἴῃ ἴῃ6 

ΘΏΓΓΕ ῃδτταῖϊνε (νὶΖ. τ Κὶ. 182 γνῆεσε 20 οἴῃεσ ἀδβδιρηδίίοη Ἵου]ά 
ἢανα Ὀδδη εἰ ρ ογο4), ἰ5 νου νο τα (Ἐβρθοία! ν ἴῃ τ Κὶ. τη) 52 Κ. 

15 28) τεργεβθηϊεα 85 ροββθββθα οὗ τηᾶρίοδὶ ρονουβ. ἢ 

4. Βυῖ δἤετ τπηακίηρ Δ1}} δ]ονναθοα ἔοσ ἴπεϑε δἰθπηθηῖθ, νν 6 ΠΊΔΥ 
ἴοο] σοηῆάρσηϊ {παῖ ΕἸ) 4 ἢ τορσοϑθηῖβ ἃ {16 Ὠϊβίογιοδὶ σμαγαςῖοσ οὗ 

ἃ τειηδυκαῦ]ε ἴγρα, δηα ἴῃδῖ ἃ ὑτοοῦ οἱ ἢϊ5 ργθαΐηβϑϑ 15 [5 ν Ὁ Ὺ 

“ βΡΕΘηάοι5 δηά συρεσγῃυτηδη ᾿᾿ ἱπιαρα οὗἨ ἢϊπὶ ἤδσα ϑἰκοῖςῃϑά. ζὮ 

ἦγε σὲ ποῖ Ἴοιῃρεαὶ]εα ἴο οἤοοβε θεΐνθθῃ ἴῃς ἴνὸ δχίσοιηθ νίαν, 

δοςοσζάϊηρ ἴο οηδ οὗ ψῃϊος, ἴῃ6 Ῥσορμεῖ ΕἸ) 4 ἢ, νν 8116 ἀῦονε ἴῃ 6 

Ιενεῖὶ οὗ τῆς πεδΥϊ᾽ ἵ»ε οἵ ἢ]5 {{π|6, 15 ργεϑεηΐβα ἴῃ ργθαίγ τηαρηϊβοα 

ἴοττα, ἴδ 6 Ῥσορῇῃεῖβ οὗ 15 ροτοα ανίηρ δα ὩοῸ 5 ἢ ῬτΟΠ πο ΠΟΘ 

ἃ5 ἴΠ)ε ὨΔΙΤΔΙνΕ5 δϑϑῖρῃ ἴο ἴἤδτ ; 8 ΨΜΏ]6 ἴὴ6 ΟἿΟΣ (γΓοδῖβ ἢϊπλ 85 ἃ 

Τιίβηῖς σμδγδοῖοσ ογεδίίϊηρ ἃ 6 Θροσἢ ἴῃ [5Γ46]}᾽5 Ὠϊδίοσυ, ἴο Ὀ6 

Ρἰδεςά 5146 ὉΥ 5146 ν ἢ Μοβαβ ἰδοῦ. [ Ηἱἰ5 ῬσΓΟΡΟῚ ρῥἷδςα τηᾶΥ 

Ὅς ἀεϊεττηϊηθα Ὁγ οὈβοσνίηρ σοσγίδί ἢ ΒΘΟΟΠἤΑΥῪ ΡῬοϊηΐῖβ ἰῇ σοηηθ6Ο- 
ἄοπη σῇ ἢ15 σοηϊοεδὶ ἢ ΑΠΔΌ τεραγαάϊηρ Β44]15π|, δηὰ ν ἢ 

ΑἸδΌ᾽β τεϊαϊΐοηβ ἴο Ναῦοίῃ, δηὰ 4}}] οὗ τπὶ5 πιο 6 5ἰυαϊοά 

ἴῃ ἴῃα Ἰίρῃς οὗ ἴῃς ἰβδϑας οἵ ἴδ ννῇῆο]α τηδίϊεσ 5 ἰἴΐ ΔρρῬθδῖβ ἰη ἴῃς 

ς856 οὗ Ϊεῦυ υπάογ Ε115}.8᾽5 ΤΊ] 5(ΓΥ. 

Ατηο!ρ οἵδεῖ ροϊηΐβ, ουἱδίάςα οἵ ἴῃς ἴἔνγο πηδὶπ βἴογίθβ, [π 6 ἐο]] νην βῃουϊὰ 

ποῖ Ὀδα ονετϊοοκεά : (1) ΕἸ) 4 ἢ (τ.5.) 15 ποῖ οδ θὰ μαῤἧϊ᾽, Ὀδοαυθα Ἄνθη δἱ 

{Π|15 εἰπὲ ἢς 15 τεσορτ]Ζοα 85 βοιπείῃϊηρ αἀἰἤετεηῖ. Ηδξ πιαὺ ποῖ, οννανοσ, Ὀς 

Ρἷαςεα ἴῃ ἴῃς ςοἶ455 οὗ [πε νυ πρ Ρτγορδεῖβ, θδσδυβο, ὑπ ΠἜ[ὼα ἢ επὶ, ἢς ἢδ5 Ἰεῖ 

ΦΎΠΙ5 5 ἴη6 υπηδηϊπιουβ νοΐος οὗ οτί(ἰσαὶ ορὶπίοη; οἴ. ει. Κα. δι. δ ἃς; 
Κις, 47ὲὸ|. 11. 267. Ααἀαϊπ, ἀτί. “ ΕἸ) 8," 24.; ΝΝε. νοῦ, 292 ἴ.; (ο. ῥγοῤλ. 20; 

ζσμε. 28. ,χ8ςο ἴ.; Μεϊπμο!ά ; ὅπι. Αἰε..3 175 δ.; Η. Ρ. δι, Ο. 7. Με. τ88; 
Κ, 2,2. Ν. όςς. 

{ ΤῊΝ ἰ5 ἰῆ δοοοτάδῃηςα ννἱἢ (86 δατ! θοῦ σοποσρίίοης οὗ ημεδλ ᾽ ἐσνε Μ ὨΪΟὮ [5τγαοὶ 

Ποῖα 1 σοπιπηοη νυν ΟἴΠοΓ πδίϊοηϑβ; οἵ. [6 Ῥοννεῦ οὗ Μοβθβ ν ἢ ἢϊ5. πιαρὶοίαη 5 
51Δ}Εἔὦ (Εχ. 4246. γ20 ο28 εἰς.), ἴῃ οὗ Τοβῆυα ἃπα ἢΐἷ5 5βρθατσ (7.5. 18.329) δηὰ τῆς υδὲ 

οἵ ἴὴ6 ἀγγον ἰπ αἰνίηἰηρ τείεγγεα ἴοὸ ἴῃ ὦ Κὶ.. 1316. ὅες Καὶ. 2). Ν. ὅςζοῖ. ; 851ι. 

Κείδιςα, Κιὶ, Πἰδέ. 11. 266 ἢ; (Πα. 25:2. 3856 ἰ. 

{(. (ο. δνολά. 20. ᾿ 
ᾧ ννε. νοΐ. 2901; 5818. ΟΥ͂Σ 1. ς:6 1.; Τοάά, οῤ. εἰ. τος ἢ; Ἡ. Ρ. ϑηηῆ, Ο, 

7. Μέσ, τοῦ ΕἾ.; Μείϊπδοϊα, 1--32. 
 Οο. ῥγοβά. 2ο; Κιὶὶ 47ὲτ:. 11. 266 ἴ.; Αἀαϊ5, ἀτί. " ἘΠ] ἢ,"" 5 Δ., ϑιγαοῆδῃ, ασί, 

“Εἰήαῃ,." 22. 



χχχνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ποίην ἴῃ ψυ δ η ἔοστῃ ; δπα ἀη]|Κε ἴμεπι, ἢς ἰ5 οἱ οβοῖν δϑϑοοίαϊς ἃ τ ἢ τηδῃ- 
εἰοΐδηι δῃὰ τρὶς. Οηἡ ἴδε οἵμεν Βαπά, [ἢς ἔδοϊβ βεθῆ ἴο τηᾶκςε ἢϊπὶ ὈΟΙῊ “ἐέ᾽' 
δηὰ μαῤὝϊ᾽, ἈΝιϊη 6585 (ἢς ροϊηϊ αἰγεδαγ βιρρεβίεα ἴῃ τείδγοπος ἴο τηδηςοΐβτη δπά 

ΤΩΔΡΊς, 8η6, ἴῃ δα ά!οη, ἴμς ἕδοϊ οὗ δἰβ οἷοβε τε δι οηβῃρ ἢ (ἢ ς δοςϊειε5 οὗ 

πεύλε᾽ σι, ἀιὰ ἢ15 ἀρραζεῃῖΐ Ἰεδ ογβῃϊρ δπηοηρ ἴμ θη), Β15 ίαγονν ο]} νἱϑὶϊ ἴο ἴῃ 6 νατὶ- 

οὐβ Πεδααυδτηίοῖβ οὗ ἴΠ656 βοοίεςϊε5, [πεῖς βίγοηγ ᾿ἱπίογεβὶ ἴῃ [ἢ οσοδβίοη δπὰ ἴῃς 

ΤΩΔΏΠΕΙ οὗ ἢΐ8 ἤπ] ἀεραγίυγε ; δηὰ, 51}}} ἔυσίῃεγ, (Πσδς στοαὶ ομαγδοϊοτβιῖςβ 
οὗ βἰυγάϊη 655, βίγεησίῃ, δηὰ σουγᾶρα ΨὨϊοὮἢ Ὀεβρεαῖκ ἕο Ὠΐτη ἃ ρἷδος 5ἰᾶς ὈῪ 

5'ἰὰθ ψΙ (Π6 σεογς οὗ ἴῃς μαβῖ, νὶζΖ. Μοβεβ, οβῆιδ, ϑαπιυθὶ, (2) Τῆς 5ιἀ- 

ἀδῆπεββ οὗ [158 Δρρεδίδῃοςβ δῃὰ αἰβαρρεδγδηοαβ, 50 ἰγοαυθηι ἃ βυῦ]εοῖ οὗ 

ςοπηεηϊ (1 Κ. 1γ1 181. 2 Κι. 216), 15 ἴο 6 αἰγὶ θυϊεὰ ἴο [ῃς ἐσεξερας οἵ ἴἢ 6 

πατγϑίϊνε, γαῖθου [Π8Δη ἴο ΔὴῪ οἴοτὶ ἀροῦ ἴῃς μαζὶ οὗ ἴῃς ψτίϊογ ἴο ουἱναῖς Δῃ 
ΔΠΟΒΡΠοτε οὗ πηγβίευυ. 

(3) Τῆε ἱπιρτγεββίοη οὗ ἃ τηδρίοδὶ ρϑγβοηδὶ τυ (οἵ, [ῃς βἴοτυ οὗ ϑϑηιυοὶ δηά 

18ὲ ν]ῖο ἢ οὗ Επάοτ) 15 σοηνεγεά, ποῖ οὐἱΪγ ἴῃ ἴδε τηϊγαουΐουβ ροννεσ δβουθεὰ 

ἴο δίτπῃ ἴῃ ρέπετῖαὶ, Ὀυϊ αἶθοὸ ἰῃ Ἠΐβ βρεοῖδὶ βροννεῦ ονοῦ ἀδνν δῃὰ ταὶη (1 Κ.ἥ 
173 181. 41-ὦ)ὺ τῆς ἀείετεπος ραϊά ἴο Βΐπη Ὁγ ΟΡ δάϊδῃ (1 Κ. 181 8.) τὴς υβς οἵ δὴ 

εχίγα αυδηςν οὗ νναῖεσ ἴο ργτενεηῖ βυβρὶοίοη {1888 δ... [ῃὴς ρὨγπῖςδὶ ρεγίοττηδῃος 

ἴῃ σοηῃποοϊίζοη ἢ ἢ 5 Ρῥγετποηϊίοῃ οὗ γαὶῃ (1842: 46). [ες δοβίατὶς σοπαϊίοη 
ἴῃ νν Ὠἰσἢ ἢς τη ἤἥνε Βουτ5 ἵγοση (δττηαὶ ἴο [6ζγθοὶ (1845), [π6 τηδρὶσαὶ ρονΟΥ 

δϑουίθεαὰ ἴο ἢἷβ τρδηῖα (1919, οὗ, 2 Κ. 28:15.)  ΙΟ ΕΠΙ5ὴΔ τᾶν ποῖ τεβὶϑβί, 

δὰ ν ἢ ψὨΙΟἢ τῆς νναΐειβ αγὲ ἀϊνίἀεὰ ; δηὰ ἊἌβρθοῖδ!ν ἴῃ ἴῃς δοοουπὶ οὗ 
Ἠΐβ τηδγνϑί]ουβ ἰγαηβαιίοῃ ὈΥ πηθδηβ οὗ 8 σῃδγιοῖ δηὰ ἢοτβεβ οὗ ἔτεα (2 Κ. 2117), 

ἃ ἰαῖεγ ἐχργεϑβδίοῃ οἵ ἴδε {εεϊϊηρ παῖ 5 δοιν} Ὑ ννᾶβ ἐπάυγιηρ, δηὰ [παῖ ἢ 5 

[εἸ]οννβὶρ ἢ Οοὰ ν ᾶ5 “30 οἷοβε ἴδδΐ 115 ἰηϊογγαρίίου βεεπχεὰ ἱποοηςεῖν- 
δΌ]ς᾽" (Κ. "Δ. Ν. 6ς5). ἴῃ εἷοβε σοπηδοίίΐοη ψ ἢ 411 [ἢ 5 ἰβ (4) ἴδε βἰγσοηρὴν 

ῬΡτοδουποδα ποσηδάϊς αρὶγῖ, ἢ] ἢ, παῖυγα!]ν, βἰδπᾶς ορροββά ἴο δνουυ την 

ταὶ ἱπάϊοαῖεβ ργορτοβα ἰῃ οἰν! }]!]Ζαῖίοπ, ΤὨΪϊ5 5ρὶτῖϊ ἀρρθᾶτβ ἴῃ [ἴῃς βαρ] ον 

οὗ Ηἰβ ἰοοά δπὰ ἀτεβ5 (1 Κ. 105:18 2 Κὶ, 18), ἴῃ Ὠϊδ Ἰβοϊδίϊοῃ ἔγοτῃ 15 ἔ] ]οννΒ, 

δηὰ ἰπ ἢ ορροβιϊίοῃ ἴο ἴῃς τεϊϊσίουβ ΡΟ οΥ οὗ ΑΠΔΡ (Ὅυ.1.). Ῥεγῆδρβ (5 

Γατηϊθῆθ8 [ἢ οχρ]δπδίίοῃ, α]3ο, οὗ ἴδε βυάάθῃ σμδγδοῖοσ οὗ ἢΪ8 δρρεδγδῆσαβ 

δηᾷ ἀἰβαρρδαγδησοβ (ν.2.) : ἴξ 15. βυγεϊυ ἴῃ δοσοστὰ ψ ἢ [815 ἴπΠᾶὶ ἢ6 18 τερτε- 

βοηϊεα 85 Ἰἰνίηρ ὉῪῚ ἴῃς Ὀτοοῖς μου, ψ ΙΟἢ ἔοννβ ἱπῖο ἴῃς Ἰοτάδῃ (1 Καὶ. 

172:1); 5βοϊουγηΐηρ ουϊδίάς οἵ [ἰδ οὐὐῆ σου δ Ζαγερῆδι ἴῃ ῬΒοεδηίοῖα 
(ι Κ. 1γ58.); ραγίηρ ἃ νἱϑὶϊ ἴο οτεν, δἴϊεγ ἃ Ἰουγῃηεν οὗ ἔου ἀδγ8 πὰ ἰογῖν 

πἰρῆϊθ (1 Κ. 1988); δηὰ τηονίηρ δῦουϊ ἔγοτη ρίαςε ἴο ρῥἷδος (2 Κ. 1, 2); 

οἴ, ἴῃς ποτηδάϊς οδαγδςοίογ οὗ {6 ἘΘοΒΑΡ 65 (Ρ. 111), ψῆο δοβε δρουΐ [ἢ 15 

της (ν.1.). (5) Νοῖ ἃ {{π|6Ὸ ᾿ρσῆϊ ἰ5 τἤγονγῃ ἀρο [86 5[ἴ0ὙΥ οὗ ργδ- ρὑγορβϑίβηι 

ὈΥ ἴμ6 ἵψνο ἱποϊάθηῖβ πη ΕἸ Π 4} 5. 1Ἰθ, ἴθ οοπῃπεοίΐου ἢ ΗΟ Ὡς Ἰεἴς ὨΪ5 

ῃδίϊνα ἰδαηά δηὰ νἱ᾽βίϊθα ἐοτεῖρῃ σουηίτίοθ, ΤῊς δαυ]ϊεγ βοϊουγῃ ἰῃ ῬΠοεηϊοῖΐα, 

αἱ Ζαγερῃδίῃ, ἱοσεῖβεν ψΠ 1ῃε παῖυτε οὗ [Πς ννοσὶς ρογίοττηβα, ἱπαϊοβῖθβ, οἡ ἢ]5 

Ρᾶτῖ, ποῖ οὐἷυ ἴῃς ποτπδαϊΐς πάθε ποΥ (πη 115 σ856 δποουγαροά, ἀουθί]658, ΌΥ͂ 

ἴεδν οὗ ΑΒΔ), Ὀυΐ Α͵5ο δὴ αἰτἰτὰὰς ἰονναγὰ ποη-]5γα 6} 165 ν᾿ ΒΙΟἢ 5 Ὀτοδα δπὰ 

ΠΡ ταὶ, ἰπ βρὶϊς οὗ ἴῃς πᾶῦγονν δὰ ᾿πίθηβε Ζεϑὶ ογα ΠΑΎΠΪῪ δι θυϊεα ἴο Ὠΐπὶ ; 
πὰ Ὀεβι 65, ἃ πο ΠΟΥ Ὁ ἰσἢ πιοαηΐ παῖ ἴῃς Βαίτεά βῆοννῃ ἱπ σοπῃεοῖίοῦ 



ΡΕΕ-ΡΚΟΡΗΕΤΙΘΜ ὕΝΡΌΕΒ ΕἸ]]ΑΗ 5 ΓΕΑΡΘΕΒΘΗΙΡ ΧΧΧΥῚ 

ψ8} ΒΔ] βτη νναὰβ ποῖ δραϊηβὲ ἐμαὶ τοὶ σίου ἴῃ ἰ[86} , θὰξ ΟἿΪΥ ἀραΐηβιὶ ἰΐ8 
ἐπουόδοῆχηθηϊ ὕροὴ [Πς τεαῖτῃ οὗ Ὑδῆν δ (5πι. Αο,.2 1γ8; (ο, γοῤᾷ. 31), 

0 δαὰ πονν Ὀξοοπια τεσορηϊζεα 85, ἱπά θεὰ, ἴῃς ρσοὰ οὗ ἴδε ᾿ἰαπὰ οἔὨ [8τ8ε], 

ΔΙ Βουρσἢ ποῖ σοὰ αἷ5ο οἵ ῬΒοεηϊοΐα. Τα νἱϑὶϊ ἴο ἤοτεν (1 Κὶ το85.), ψ Ἐς 

1Πυπίταϊῖνα οἵ τδην εἰεπγεηῖβ ἰπ ἴῃ 6 ῥγορεῖ 8 ομαγδοίοσ (ἐν. ἴῃς Ἰοηρίηρ ἴοτ 

5011 46 σΠατγαςιετίϑι οἵ ἴδε ποπηδὰ, δπὰ ἃ ἀξερ βρίγἰϊυδὶ πδίαγε, 85 ννε]] 85 ἃ 

ΟΠ ΘἀΘΏΟΥ ἴο ἀδερ ἀδβροπάδῃου), αἶθο 68115 δἰ πίοι ἴο [Π6 ῥγορβεῖδβ ἰάδδα οὗ 

Υδῆν ἢ 5 οὐἱρίηδὶ μοτὴς δηὰ ἀνε] ηρ- οἷος, ἐ.6. ἴ[Ὡ6 ρΐασς ἴῃ νν ΒΪΟὮ οπς οδῃ 
τηοϑῖ 68 5}}γ βϑεουγε ἢ 58 ογϑοῖε ; δπὰ ἰβ θεῖϊῖζεσ υπάσυβιοοά ἴῃ ἴῃς Ἰίρὰϊ οἵ 7. ςὅ 

(οἴ. αἰθο Ὁι. 322 ΗΌ. 418 5. 688), ΤὨϊβ Ἰουγηου, δἰ πουρἢ ἀπάετίακεη ἴῃ ἃ ἢϊ 

οὗ αἰξοουταρετϊηθηῖ, πὰ Ὀεοδυβα οὗ [62 ε 0 6}᾽5 ἰηἰτηῖοδὶ διιἰτὰά δ, οαπποῖ θὲ δα 5}}Ὺ 

ἐχρ αἱ πε οὔ ΔΩ οἴπον βυρροβίἰίοπ ἰθδη παῖ [ῃς »αόλϊ᾽᾽, ἰπ δοσογτάδῃος Ψ ἢ 

[86 σεηογαὶ σον οι, τρϑῖκοβ τἢἷ5 ρΙΙστίπιαρςε, πὶ τς ἰαϑῃΐοη οὗ 4]} αρεβ, ἴο ἃ 

Ρίδος τεραγάθα δ5 βδογεὰ ἔγοτῃ ἴῃς οἱ ἀδϑί {ἰπι65, Ὀεσδυβα ἴδετε Ὑδηνεἢ πδὰ 

ἄνοεῖς ἴῃ ἴθς Ὀεριπηΐηρ (Βυ. Αἰδὰ 18; Κ. 24..Ν. 626 ἴ.; Βατίοῃ, «“δεγες 

Ονγέρίης, 277; ὅῖ8. ΟὙΛΊ. 130 8... 

(6) Το οδϊεῖ εἰοσηθηῖβ ἴῃ σοτίαϊ ἢ δἰ τυδίίοιβ ἀεε ϑεὰ ἢ ἴῃ τῆς ΕἸ) ἢ -βϑ1οτῖο5 

δὰ δἰγεδαν Ὀδεῃ δηιϊοὶραῖϊεα ἴῃ εδι]ϊεσ Ὠἰβίογυ, ἐν. ϑοϊοσηου πὰ ετεςοϊεὰ 

βϑδποίυδιιεβ ίοσ ἢἶβ ἰοτεῖσῃ τνῖνεβ (1 Κ. 1115} }υβῖ ὯἋ8 Αδδὺ ἀοεβ ἔογ [6ζεδε] 
(ν.1.), διὰ ργοῦδῦϊυ τῃ}58 οοποιϊτυϊεὰ οἠς οὗ ἴῃς σἤατρεβ ἴῃ ἴῃς ρῥγορῃεῖς 

Ἰπαϊοϊσηθηῖ οὗ ἴῃ πιοημδιοῆ. Ἐνεῃ εδιὶϊοσ, Νῖμδη Βαὰ ἰαἰἴκεῃ ργεςίβεϊυ {πε 
βᾶτης βίαπα δρδϊηβὶ ἴῃς δῦυβε οἵ τογδὶ ρονεῦ (2 5. 121-16) 48 [δὶ ἴδ ίκεῃ ὉΥῪ 

ΕἸ )Δἢ ἴῃ [μῈ οα86 οὗ Αμᾶρ. 9111 ἔυσῖῆεγ, τς τπουρῆὶ οὗὨ Υδῆννε 8 υβίηρ 

γα (1 Κ. 1018-110 ἴῃ ογάδθσ ἴο ρυηῖβῃ ἴβγαεὶ ἔογ νγοηρ- ἀοΐηρ, ἀοε65 ποῖ, οὗ 

1156}, ᾿Ἰτρὶν πὶ Υδαν ἢ 15 οἱποῦ ἴδῃ ἃ παίιϊομδὶ ροὰ, 85 18 οἶδαὺ ἔγτοτη {δε 

Ρτεβεῆος οὗ [815 βᾶπὶῈ οοποερίϊοῃ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ εδυϊΐεσ 15γβ 6} }|5} τἰπιθ5 (Νὰ. 
142) 5. {], ΕἸ 705. 5 [Π}, Ὀυϊ αἶθο διοὴρ οἴμεν πδίϊομβ (οἴ. [6 ρατὶ ρὶαγοὰ 

Ὀγ [δες ρμοάϑ ἴῃ ἴῃς (411 οὗ Βαρυίοη ἴῃ ἴῃς Ουτὰβ Οὐ] οτ," πὰ ἴῃς τερτγεβεηΐδ- 

[ἴοπ5 σοῃοογηΐῃρ δ ἤν Ε ἢ 5 ροννοῦ δ ἴῃς {πιὸ οὗ ἴῃς Εχοάμβ [], Ε], ἀπά ἴῃ ἴδε 

εοῃίαβίοπ οὗ ἰοηρυεβ αἱ Βαρεὶ [ἰὴ 17; οἴ. Μεϊπβο]ά, 30 {.). Οὐ τΒε {υσῖμεῖ 

Ὀεατίηρ οἵ τῃΐ5, ν.2. (7) Μυςῇ ἴυτηβ ὑροὰ ἴδε ὄχϑαοῖ τηοδηϊηρ δβϑιρπεά 

ἴο ἴπε υἱΐεταποεβ σοποογηΐηρ Ὑδῆν δ δηὰ [6 Βααϊϊτη ἰπ τ Κ. 1826 57. 57. ὃι 
(ϑαι. Αε4.2 1γ8),, υ.:. 

4. Τῇδ ὑῃοουίδι τ οἱ ἴῃς ἐδοῖβ ἴῃ ἴῃ βἴοτγυ οὐ ΕἸ1})} 4} 5 βίσγυρρὶθα 

ὙΠ ΑΠΔῸ δηὰ ἰῃθ ρῥγίθϑῖβ οἵ Βδαὶ Ἔχρίδϊηβ, ᾿ξ 1 ἄοδθϑ ἢοΐ 75, 

1ῃ6 νἀτγγίηρ Ἰηϊογρτσοίδιοηβ  ῃ ἢ ἤᾶνα Ὀδοη ἐουηάἀδα προη [ἢ 6ηλ. 
Ὗνε ΤΊΔΥῪ σοηϑίογ ἤθτα ἴῆοβα Ῥοϊηϊβ ΨὨΙΟἢ σοὶαῖθ ἴο [ἢ6 ἔοσα οἵ 

ΦΎΤΠἢε νογάς οὗ ΘεπηδοΠ 5 σοΏσεγαὶ (2 Κὶ. 1836 -- [ς. 3610) τηϊρῇῃϊ α͵5ο0 Ὀς οἰϊεὰ, 
ὍΟΓΟ ἰἴ ηοῖ ὈτοῦϑὈΪ6 ἴηι ΠΟῪ τορτγοδεηῖ 8 Ἰαίοσ 1σγδθ} ἰ5 ἢ νίαν ταί ον ἴδῃ ἴῃ 6 

ἰδουρῆϊ οὗ ἴῆ6 ΑΞογτίδη (οἴ. 5ῖἴα., ΒεηζΖ., Ματγιὶ, αὔτ, ἐπ 2οε.). [1 15 Ὠδγαὶγ ἸἸΚαὶγ 
1ῃαιϊ τῆς Ὠαιρν Αϑϑυτίδη ὑνουἹὰ τεργοδθηὶ Ὠἰπη56} 85 δοιϊηρ 'ἰπ οὐεάΐδηος ἴο ἴῃς 

ςοτδηὰ οὗ ἴῃς ροὰ οὗ ἃ 5π|4}}, ἀεορίϑεα ρϑορΐε. 



ΧΧΧΥΙ ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

[Πε6 βἴογτγ, ἴῃ δοίυδ] ἰδοϊβ ἃ5 ΠΟΔΥΪΥ 85 (ΠΟΥ σδὴ ὃ αεἰεγηης(, 

Δη4 [ῃ6 ΡὈΓΟΌΪΘΠΊ5 ταὶβθα ὈΥ ἴῃ656 ἔδεῖβ. Βιυῖ βίηςε ΕἸ} 45 σοηῖοδϑβὶ 

15 ΟὨΪΥ Ῥαγί (ογ ρεγῆδρϑβ ἴῃς Ὀερὶηηΐηρ) οὗ (ἢ6 ρτεαῖ βίσυρρ!ς νῃ]οἢ 

γγνὰ5 οἸοβθά, υηᾶογ ἴῃς αἰτεοίοη οὗ ΕἸ 5ηα, ὈΥ [εἢυ, 6 5}4]} ϑἰδῖθ 

[Ὧ6 ΡΓΟΌΪ 5 δηα τόβεγνε ἃ ἀδοϊβίοη ὈΡοη ΤΠ δτὰ 1011] [Π6 Δα] ΠἸοη δὶ 
ΠΕΡ ἢᾶ5 Ὀδδῃ ραϊηεα ψῇ]οἢ 15 χη ϊϑῃμθα Ὀγ (Π6 ἐνεηΐβ οὗ Ε15}4᾽5 

σΑΓΘΟΙ Δη4 ἃ σοῃϑιἀογαϊίοῃ οὗ ἴῃ δοῖυ] ἀεηοαυδηγχεηΐ (ΡΡ. χἰν!! {.). 

(1) Ἀείεγεπος μ85 θεεη τηδάδ ἴο ἴῃ ἀδῖς οὗ [Π6 τηδῖοτὶαὶ (νυ.:.), 45 ν Ὲ]]} δ5 

ἴο 115 ρταϊυἀϊςεα οΒαγδοῖεσ, ᾽ς σδῃποί [81] ἴο ποῖβ αἷϑο 15 ἔγαρτηθηιαγυ ἔοσχη, 

ἐφ. ἰι αι τε ἴο Γἀγηἰθ ἢ δὴν ἱπίτοαποιίοι ἴἰο ἴῃς 5βἴουγ οὗ ἴῃς ἌἽβαδίϊεηρε, ἔγοταῃ 
ν᾽ ΙΟἢ δὴ δἀεαυδίε ἱτπονεᾶρςε οὗ πε ἐνεπίβ ἰεδαάϊηρ ὑρ ἴο ἴἴ τηᾶὺ 6 ορίδϊπεά; 

1ῃ6 ἰᾶςῖ, αἰϑο, οὗ (ῃς επά οἵ ἴδε βἴοτγυ, ἴῃ νν ϊςἢ οπὲ πιρῃϊ μανε ἐχρεοϊεὰ τὸ 

δηά ουἵ Βον ΕἸ] 8 ἢ ἐχεουϊεά πε σοτητηϊβδίοη ρίνοη Ὠἰπὶ δ Ηοτεῦ, ἴοσ βυγεὶν 

1 Κ. 1919. Ὁ ᾿ᾳηποῖ θὲ δοοερίεὰα 85 ἃ βιϊἰπρ σοπο]υδίοη; δηά, 51}}} ἔασίοσ, ιᾷς 

ΔΌβεηος οὗ Δηγιπὶπρ ἰῃδὶ νν}}} τἤτον Πρμς ὁπ ἴῃς ζ]ΕἸτθηῖ οὐ τπ6 ργεαϊοιίοη 

ἷπ 1 Κι 19}, Ῥεσγῆδρβ ἴδε βίοσυ οὔ Νδροῖῇῃ ν5 ἰηϊθηάςα, 498 ΥΝεἸ] ] αυβεη κυρ- 
ξεϑ5ῖ5, ἴο Ὀς ἴῃ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴδε Ἰυάστηεηι νν ΒΙςἢ ονεγίοοϊς ἴδε ὑγουβρρεῖβ 

οἵ Β88]. (2) Τῆς ἔδοῖβ ἴῃ ἴῃς βἴογυ 11561{ τὰ ποῖ αἰ νναγβ τηυΐιδ!ν οσοπϑιβίθηϊ, 

δηα τε 5ἰδίετηεπὶ [Ὠγουρδουῖΐ θεδῖβ ενϊάεπος οὗ θεΐηρ ἴοο Βἰ το ΡΥ οοἱοτεά 

ραϊηδῖ Αμβὰρ. Τῇε ἰοττηδὶ σμαῦρε ἴῃ 1 Κ. 1630.:88 γαρτγοβεηῖβ δἷπὶ 85 Ὀεΐην 

δοίυδ!γ ἴῃς στεδίεϑι βίππεσ [Πμαΐῖ 88 γεῖ οσουρὶεα 15τ86}85 ἴἤτοπθ. Βαυΐ Ἔνεῦῦ 

δοουβαίΐοη τχδα6, ἀχοερί ἴῃδι οὗ Ὀυϊ]άϊηρ δὴ δἰίασ ἴῃ (6 ἢουβε οὗ 48] (ν.89), 

σοΥ65 ἴγοτῃ ἴῃς Ἰ)ευϊοτοποσηῖς ρετὶοα, πεδυὶγ ἴνὸ δηὰᾷ ἃ δ] οεηζυγιαβ ἰδῖοσ, 

ψ Ώοη ἴδε οδῆςΐα] 5ρίγιὶ δὰ δ᾽ιορείμεσ σμβαηρεά. 'ναβ {ῃε δχιεηβίου οὗ 1} ]}8 

σουτγίεϑγ ἴο ἢϊ8 ψὶίε γοσβε ἴδῃ (ἢε 5ἰπλῖΐα δοῖ οὗ ϑοϊοτηου ὃ Απά (ἤδη, να 

ΤΩΔΥ ποῖ [Ὠϊηἰκ ἰπαὶ ΑΠΔΡ δὰ αἰϊορεῖμες ἰογβακεη Ὑδῆνς, οἵ τῃδϊ Ὑδῆν ἰ5πὶ 
ψγ»85 ἴῃ 830 ὈΔα ἃ 5ϊδῖθ, ἤδη να ἰεάγῃ (δὶ οὔ Αἢδβ ομί]άτγθη, ἄγε (1 Κ. 2290 

2 Κ. 31 818. 38) γγογε ψίνθῃ πϑιη68 ςοπίαϊηϊηρ ἴδ ννοτὰ Ὑδῆνεἢ δ5 ομς εἰεπηεπῖ; 

ται ΑΠΔΡ ἰ5 8016 ἴο πὰ ἔουγ Βυπάτεά ὙΔῆνεἢ ρτορμεῖβ ἴῃ οὔς ρἷδος, ἤθη 
ἴῃδτε 15 οσσδϑίοῃ ἔογ ἱμεῖὶγ βεγνίος (1 Καὶ. 225); δηά 1τῃαὶ ἴῃς ἡυπιρογ οὗ [πο86 

ψῆὴοὸ δαά ποῖ "ονθὰ (ἢ6 Κηδε ἴο Βδαὶ ννὰβ βδενεὴ ἰῃουβαηά, ψὮ 116, οα ἴδ 6 

οἴδοι ἢδηά, 41} οὗ ἴἰῆε Βδδὶ] δά πεγθηῖβ δε δῦϊἊς ἃ {π||6 ἰαῖοσ ἴο θὲ δοςοπιηο- 

ἀαϊεὰ ἴπ οἣς μουβε (2 Κ. τοῦ. 5), 1, πον, γα δαὰ ἴο (ἢϊ5 ἴῃ βἰαϊθιηεηϊ οὗ 

]εῆυ τπᾶῖ ΑΠδὺ 8εγνθὰ Βα] οὐἱὺ ἃ ᾿ἰπ||ὲ (2 Κ. 1018), δηὰ τῆς εονϊάθηςς 

ἴδαῖ [6Ζε ρ6 1] ννὰβ, ἱπάβθεά, ἃ πηδ]ϊοΐουβ δηὰ νἱπάϊοιῖνε νοπηδῃ, θὰ πΊΔΥ ψ}6}} 

ΒΌΡΡΟΒ6 ποῖ οηἷΪν (δι ἴῃς 5ἰ τί! ν᾽ 85 1658 βεγίουβ ἴδῃ ἴΐ ἰ8 γεργοβεηϊεά, 

Ὀυϊ α'8ο δαὶ [6Ζεροὶ, γαῖ ἤεσ ᾿ἤδη ΑΠΌ, νῈ8 ἴῃς οἢϊεῖ βἴηπεσ, ΑἢδΡ, ἕο] ον- 

ἴῃ ἴῃς Ρο]ον οὗ αν δηα ϑοϊοπιοῃ, βουρῆϊ ἴο βἰγεηρσίπεη ἢἷβ ἴἤτοης δηὰ 

Ὀεηεῇῖ [πες παιίοῃ ὈΥ 8] δῆος ἢ ουϊδὰς ρονεῖβ, δηὰ ἀἰὰ ποῖ ἀρρτγεοΐαϊε ἰῃς 

[11 τηϑδδπίηρ οἵ ἴδε βἴγυρρ)ε ἃ58 ἴὶ ργεβεηϊεά ᾿ϊ56] τὸ ΕἸ) ἢ, Ης τεραγάβα τῆς 

αυαϑίίοη 48 6 ἴῃ ἢ ἢ [6 τογαὶ δυϊπουιν ψγ85 ἱπνοϊνε, δηά, ἐποουταροά 

ἀουθι]ε85 Ὁ ἴμε Ὑγτίδη ἰπἤαεποε, δοῖϊεὰ δοςοογάϊηρὶν (ἾΝᾺ5. δορά. 7664.). 

Βυῖ, ου ἴδε οἴδμον ἢδῃηά, [6 Ζεῦ εὶ ννὰβ ζεδίουβ δηὰ μεγβϊβίεηϊ ἴῃ ἢογ εῇοτγίβ ἴο 



ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ὕΝΌΕΕΒΕ ΕἸ]Π]ΔΗ 5 ΓΕΑΡΘΕΒΒΘΗῚΙΡ ΧΧΧΙΧ 

δὰ ἂρ ἴπ6 Β48]- ραυίῖγ, ἕοσ ρο] ἶς4] ἃ5 ννε1] ἃ5 ἴογ γε] σίουβ ρυγροβεβ. Τῇα 
Ὑγτδη ΒαΔ]- ψΟΙΒΏΙΡ ἱμγεαϊθηθα ἴο ἃ στεδῖεσ οὔ 1685 ἄδρτεα ἴῃς 15γ86}}|5ἢ 

ΥὙδηνε;- ουβῃὶρ. (3) Βαϊ (ἢεβε ἰδοῖβ, ἐνεη ἴῃ [ἢ 5 5] πρὶ εγ δηὰ 1655 βεηβαιϊοηδὶ 

ἴοττη, τεργεβθηῖ ἃ οοῃίοβὶ. ΑΥ̓͂ μαὶ ννδβ ἴῃς ροϊῃί δ ἰβδϑιε ἢ 

Τῆς αυεοϑίοη, ἰῃ ροησταὶ, ἰ5 τῆ 15: Ποθ5 ΕἸ} 4ἢ ἤθγα ἄγαν (ἢ6 11Π6 

Βεύνεεη τς ΞΡ  Γἴ..4] 15γ46] (7.Ζ. [ῆ6 δενβ ᾿ῃουβδηά), πα [5γαεὶ οὗ 
[6 ἤδϑῃ, νῇο, ᾿πουρὴ οἵ [Π6 παϊίοῃ, ἀγα ποῖ τῃϑι 6 γ5 οὗ (ἢ εἰδοῖ, 

Κηον ἰδῖοσ 85 “ἴῃ γοηηδηῖ") 5. ΑΤΟ [ἢ 5ρ᾽ Γι ἴὰ4] ἀηα ἴῃς ψοσὶαγ 
ἢδτα ἴογ ἴπ6 ἤγϑι τς Ὀσουρῇς ἰπῖο σοηῆϊςοϊ δ οο5 ΕἸ) ἢ, 1Π 6 ἢ, 

σὶνα ονϊάεηςα οὗ ἃ ςσοησορτίοη οὗ Οοα Πίρῇογ [ἤδη δὴν παῖ Πᾶ5 γεῖ 

Ὀδοη οὶ ἀρ Οὐ, οἡ ἴῃ οἵδποσς ἢδηά, 504}} νὰ ἴσον ουἱ (5. δ τγΘ 

Ὡατιταῖϊνα οὗ ἴὴ6 Β44]- 5 γυρρ]6 45 δΌβοϊ ον ὉΠ ]Ξἰοσίοδὶ ; ᾧ δηά 

ὑπ αἀοτγϑίδησϊηρ παῖ [ἃ δά ἰἴ5 οτρίη ἃ σα ΠΓΌΣΥ ΟΥ ἃ σεηίαγν δηά ἃ 
Π4]{ ἰαῖθσ ἴδῃ νὰβ ᾿Ἰπάϊ!οδιθα αὔονο, τορασζά [ἴ 85 σοπβϑθαι θη] [6 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ οὗ ἃ της ποῖ δι! δῖ [ἤδη ἴῃαΐ οὗ Απηος δηὰ Ηοϑβεδὺ 

Ιη ΟἸΤΠΘΙ οᾶ56 ΤΩΔΥ ἯῈ ΒΈΡΡΟοΟΞΘα [ἢδῖ, δῇϊοσ ]}, ΕἸ) 45 ροβιοῇ 15 

ποῖδιηρ τοτα ἤδη ΑἸ δἢ τϊσϊ να ἴακϑη ἀραϊηϑί ϑοϊοιηοῃ, ἴῃ 6 

ίλοϊ Ὀεϊηρ ἴμαῖ ἴῃ6 βἴτιρρὶα 15 οὐ Ὀδῃα]Γ οὗ ἴῃς οἱά 1464, νὶΖ. Δῃ 

τηαεῇ]εά οὐ]ῖα5, [τουρἢ 4 σοτγοοῖ ρογίογπδησα οὗ ψηϊοἢ Ὑδῆν θ᾽ 5 

ἀεημηδηα5 γὸ 5αι5ῆε(, ὃ Δηα ποῖ 1η ὈΘἢ ΑΔ] οὗ [ῃ6 πον Ιἅ6α, δ ρἢδ- 

5'Ζεα ὃὉγ ἴπ6 νυυτηρ ργορἢ οί, ἰμαἰ δῆ νν ἢ 5 γα]! σίοη νγα5 βουλθίῃϊηρ 

οΟἴδμοσ ἴῇδῃ ἃ εὐ ῦὺὸ᾿ ο65 ΕἸ) ἢ ταρσγεβοηῖ Ὑδῆνεἢ 45 ἀρουϊ ἴο 

Ὀτίηρ στεᾶῖ ρυπίβῃπιθηΐ οἡ [5γδεὶ, [Ὡτουρῇ ϑγτία, Ὀθοδυβα οὗ αίϊαγα 

ἴο οὔβετνε ἃ ῥυτὰ οὐ]ῖ, οὐ Ὀδοδιιβ6 οὗ εἰ οὶ] 5Βῃογίοσοπηίηρθ ὃ ΤῊΪ5 
Ϊ5 ἴῃ6 ἀαυοβίίοη δὲ ἰ5ϑ8ι6. Τὴ ΔΗΒΟΙ ἴο ἰἴ 15 οὗ ρτϑαῖ ἽἿοη- 

σογῃ ἰη ἀείεογγ ηηρ ἴἢ6 να]ὰς οὗ ἴῃ 6 σοῃιΠθυῖίοη οὗ Αἴηοβ δηὰ 

Ηοϑβθδᾶ. 

5. Τῆς ΝὈοιῃ 5.1ΟΥΥ 15 ρθσῆδρβ πλοσα δἱρῃϊβοδηΐ ἴἤδη δηγίῃηρ 

εἾἶ5δε σοηηοοῖϊαα νι ἢ {6 11 οἱ ΕἸ] 4 ἢ, ἔοσ ἤδγεα ἴΠ6 γα 15 ϑρόκβθη ἴῃ6 

σοπαἀοπηηδίίοη οὗ ρονογηπηθηῖαὶ πητὶρεουβηδ 85  ὨΪΟἢ γεσοῖνεβ 50 

Ιατᾷε ἃ ποῖϊςβ ἴσοι ἰαῖοῦ ὑσορῃοῖβ. 

ϑοῖηθ ΟἰΒηουἶ [165 οχίβὶ, ΠἰἸκονν 56, πὰ [6 ἔογτῃη, 85 ἰξ 15 βρίνθῃ 8, οὗ [ἢΪ8 

βίοτγ (1 Κι. 21). Ιζ 15 Ἔἐδϑὺ ἴο 5866 [ἢδί ἴΐ ᾿πϊεγγαρῖβ ἴῃς σοπηεοίίοη οὗ οἢδΡ8. 20 

Δπὰ 22. Ἰξἴο [8 ννε δα ἡ ἴῃ ἴῃ 6 ἰϊ ἱπηπιεά᾽ ἴεν ἔο]]ονν5 οὨδρ. 19, ἀηὰ ἰῃδϊ 

ἰϊ Βᾶθ ΤΏΔΩΥ Ῥοϊπὶβ οὗ δῇ ἴῃς πατγαῖϊνα ἰῇ οἢαρ8. 17, 19 (ἐφ. ἴδε 

νε. 1». κι. 714. Οεεελ.1 κ4, ποῖα. 1 5π|. Δ εἰ.3 177 ἢ. 

7 5.8. ΟΥ̓Δ. 526 ἢ.; Τοαα, οὐ. εἰ τος ΒΕ, ᾧ Μεϊημοὶ]ά, 24 ΠΕ 



χὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τερτοβοηίδιίοη οὗ ΑΠδὺ 88 ἃ γψεδὶς τηϑῃ σοηίτγο ]εἀ ΟΥ̓ [ΣΕ Ὀεἷ; 4150 [ἢ δρρᾶΐ- 

δηΐ ἀερεδάεποο οὗ 2133α ῃροη 1817), ϑυϑιαἰηΐηρ πὸ ταϊδιϊοη ἴο οἤδρβ. 20, 22, 

ψα δᾶνε 4 [αἰγὶ βίσοηρ Ἵἂβε ἔογ ἴ86 ογάδγ ρίνεη ἰῃ 6 (ν.5.). Βυῖ πον, 1 

σα Ρυϊ τορεῖπον ἴῃς ἔδοὶ {παῖ ΕἸ) Δ ἢ 5 Ὀεὶπρ ἰηἰγτοάπσοα ἀραΐη ὈΥ ἴῃς 5ᾶπιῈ 

αὐτου αἴζεσ 8 ϑυσοσβ80 7 885 Ὀδοη δρροϊηϊεὰ (1 Κ. 190}6.-21); (Ὡς [Δεῖ {παῖ 186 

ταυγάογ οὗ Νδροῖῃ οοπίγθυϊοα τος Ἰατρεὶν ἴο {πὸ ταΐῃ οὗ ΑἢδΡ᾽58 ἢουβε ἴδῃ 

αἀἰά Ηἰ5 τε] σίου ροϊογ (Εν. δ. ΙΝ. γι, 1ο7; Οο. ῥγοῤά. 31 Η..; ΒΚίπποτν, 255); 

δπὰ ἴῃς Ὀεϊεν υπἀοτβίαπαϊΐηρ ραϊπεά οὗ ἴῃς (αγπιοὶ ορίβοάς ἰξ ψὰ βϑῦρροβε ἴδε 

ταυτάετ οὗ Νδθοῖἢ ἴο ἢανα ργεοεάβὰ ἱξ, απὰ ἴο δανε Ἴχοϊϊεἀ ἴδε ἐεοϊὶηρ οὗ ἴῃ 6 

Ρθορῖὶε ἃραϊπβὶ Αμδὺ (ϑκίππεν, 2595; ΝᾺΘΒ. 52. 2670), --- γε ἄγε οοτῃρεϊ!εὰ ἴο 

ϑϑύσης εἰϊ μεν ἰπδῖ σἤΔΡ. 21 οτἱρίῃα!Υ βἰοοά Ὀεΐψνεεῃ γν5.18 584 19 οὐ σῇδρ. 19, 

οὐ δαὶ ἰξ ἰδ δῃ ἱπάερεπᾶεπι ἀοοσυτηεπὶ (οἵ. [15 τεβειηθϊαπος ἴο 141-16, Δηὰ [δς 
νἷενν οὐ Βυγίου δαὶ 1 Ὀεϊοπρϑβ ἴο ἴῃς βαπιὲ βουγος 85 2 Κ. 91-- τοῦδ)" 

Κοορίηρσ ἴῃ τϊηά (6 αἰ ασυ 165 ψἢϊσἢ τῃς ἴοσηλ οὗἁ [ἢ 6 5[ΟΤΎ 
ΡΓΟβοηΐβ, 6 ΠΊΔΥ Ὡοΐδ ἴῃ Γαίδθησα ἴο 15 σοηΐδηΐ : (4) ἴδαϊ ἴῃ 6 
τηδϊη ροίϊηϊ, σεῦυκε οὗ ἴῃς Κίηρ ἴου δὴ ουϊταροοιβ δοῖΐ, 15 6 

586 85 ἰῃαΐ ἰουηά ἴῃ ἴῃ6 Ναϊῃδη- αν βίου (9.5.), δηα ἰουτῺ5 

οὔθ οὗ [6 ὑπ ΠΟΙΡΑὶ τορῖοβ ἴῃ ἴῃς ἀἰδοουγθοβ οὗ Ατηοβ δηά Ηοβαᾶ ; 

(ὁ) τῃαῖ, αἴζοσ 4}}, Αβα᾽ 5 δοῖ τνᾶβ ποῖ 8ῃ υπιδι4] [Ὠ]ηρ ἕο δὴ οτ᾽ θηϊαὶ 
τηΟηδΊοῖ (7.5.) ; Ὀαΐ, ἴῃ [Π]5 οα56, [πε δῃοίθηΐ 5βρ πὶ οὗ ἰγεθάοχῃ 15 

Δρϑὶῃ δουβθα (45 ἰὴ [6 ἄδγβ οὗ ἴῃ 6 ἀγα ΡΈΟΏ) ἀραϊηϑὲ ἃ Ῥετβοηδὶ 
ἀεβροίίϑιῃ ; (ὦ ἴμδὲῖ 1ἴ νὰ58 1τῃϊ15 ογίπης (ν..5.), ταῖμθσ [ἤδη ΑΠΔΌ᾽ 5 
ἀείεῃςς οὗ Βαδίϊβτη, [δὶ σοϑῖ τα ἢ15 [ἤτοηθ, ἃ οἰρηϊβοδηΐ ἴδεϊ ἴῃ 
τῆς Ὠἰδίοσυ οὗ ἡδί οηδὶ δι 5 δηα οὗ ἃ γι σοησερίοη οὗ τε]ϊρίοηῃ. 

Ιῃ [ἢ]15 ϑᾶτὴθ σοῃῃθδοίίοη Μγ)1ὸὶὸ ΤΊΔΥ ΟΌβεῖνε {ΣΤ ΠοΣ : (4) ἴῃς (Πρ 

ψϊοἢ Υην θῇ ἰ6 ἤθα σοργεδοηϊθα 845 ἀοιηρ 15 βοιμοῖῃϊηρ αυϊα 

ἀηυϑυδὶ; τἢ6 τἤτεαϊ ταὶ ΑΠαΡ᾿ 5 ἤουβα 15 ἴο Ὀ6 ἀεδβιτογθα ΌΥ ἃ 

[οσεϊρῃ Ῥοῦνοσ, ν]Ζ. ϑυσία, ᾽ν πλᾶῖκοα Ὑδην ἢ βομηεῖῃϊηρ οΟἴμοΓ 

[Δ ἃ τὩεΓαΪν πδίίοηδὶ ροά (υ.2.); (6) ἴῃε ΝΑροιῃ-β5ἴοΥΎ ἰ5. ἴο 
Τοσαῖνο Ὀσϑοῖσα!ν ἰῃ6 βάτὴθ τηἰογρσγείδίοη, ὙΠ ΘΙΠΘΥ ννα ΒΌΡΡΟΒΕ ἰΐ 

Φ Τὸ (ἢϊ5. ΠΊΔΥ 511}} Ὀς δἀ ἀεὰ [πε ἰδοῖς οὗ Πδῖτιοην Ὀείννδθη οὔδρ. ὩΣ δῃηὰ 2 Καὶ. 9; 
οὗ τῆς ροκ το οὗ Νδθοιἢ 5 “" δε] " ἰπ 2 Κ. οἱδ. 4 1π||6 ννᾶὺ ἴτοπι Τεσγεεὶ, δηὰ 
ΝΑΡοίἢ 5 ““νἱηογαγὰ " οἷοϑα ἰο ΑὮδΌ 5 ραΐδοθ (ἰπ ϑαιπατγία }), τ Κ. :δἱἷδ, αηὰ τῇς 
νατίδηΐβ οὗ ὦ ἰπῃ ν.]; τῆς νἱβὶϊ οὗ ΑἿΔΌ ἴο ἷβ ἐ}]-σοίίεη ὑσίζα οἡ ἰῆς ἀν δον ἴἰῃ8 

τηυγάογ ἰῃ 2 Κ. οϑδ, Ὀυϊ Δρρδσγεηι οὐ τῆς βατὴς ἀΑγ ἴῃ 1 Κα. 21; δἷ5ο, ἰἢς ννογάς οὗ 

]εἴα ἴῃ 2 Κ. οϑ6 61} υ5 ἃ ἰδοῖ ποῖ ἴῃ τ Κι. 2111-16 νὶζ. ἰηαιὶ ΝΡ 5 5ΟῺ5 ννεγε Κι] δὰ, 
Οη ἴδε ὈαΑ515 οὗ [656 δῃὰ οἴμεν ἔδοῖβ οἤδρ. 21 5 δβϑϑίρῃςεα ἰο δΔη ἱπάερεηάεηϊ βουγος, 
85 ἃΠ ἀρροπαϊχ ἴο οὔδῃ5. 17-1Οο3}͵ Ὁγ Κυαδ. Ζέ"). 111..γγΧ8; Μοεϊηδοϊά, τα; Οαηκεὶ, 

γεμσίτελε )αλγό. ΧΧΨΊΙ. (1807), 18 Ε΄; ΒΚίππεγ; Ὀαϊ οὗ. ΝΝ «. 27εχ. 83 .; ΝΝΈΒ., 

Ατῖ, " Κίηρο," 58. 26γο; ΚΙ. 159-162; ΒεΏΖ. ἐπ ἦσε. 
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ἴο ἢανε Ῥγεοθάεά (ἢς (δσγλεὶ δνοηῖ, δηα ἴο ὃς οἰοβοὶγ σοῃῃδοιοά 
{ποτα ἢ (τη ]5Π1ηρ, ἴῃ ἰαςῖ, ἴῃ6 4515 οὗ παῖ ρορυϊαῦ ὑρτϑίηρ), 

ΟΓ ἴο ἢανεα [ο]]ονγεά 1 δηά Ὀδθὴ δ τεὶγ ἱπάδρεηάθηϊ οὗ 1. [Ιὴ 

ΕἸΣ οᾶ56 ᾿ἴ 15 ἃ ΟΙὟ ἴογ υϑῖ]σ6 ἴο ἴποϑ86 Ορργοϑϑθα. ἴὔροῃ τῆς 

πῇοἷς, βοιμειῃϊηρ ἰδηρὶῦ]α 15 ραϊηδα 1 [ἢ6 ἴνο βἴουιθβ ἂσὲ ἰοϊηδα 

ἰορεῖμοσ ; (ὦ νι Ὀοίἢ βἴοσιθϑ ἴσο τηῇᾶν Ὀ6 σοπηεοῖδα Ἰορίςοδ!ν 
1Π6 ορϑῃϊηρ τσβϑαρο οὗ ΕἸ] ἢ ἴο ΑΠΔΌ (τ Κ. 17}) σοπίαϊηίηρ ἴῃς 
[γεδῖ οὗ ἀτουρῃϊ ; ἴοσ, δῖεσ 4]], (ἢ 5 15 [ἰὴ αιυισβιοη δἷ ἰβϑια ΠΟ 

δτδηῖς ταϊη Ἦο 15 ἀοάν᾽ Υδδῃνος οὐ Βαδὶὺ Τῇῆε οἢϊοῖ ρυγροβα 
οὗ 115 τῆγοαιϊι νψγᾶβ “" ἴο ἀειηοηῃβίγαϊε ἴῃδὶ (ἢ6 (οά, ννῇοβο βοινδηΐ 15 

ΕἸ] 4 ἢ, 15 [86 5016 σΌΪ]ῈΓ οὐ παίυγα, ἀραϊηδῖ ψἤοβα Ψ0}}} Ὡ0 ῬΟΟΣ 

ἴη Ὠοάνθη οὐ δαί οδῇ ῥγονδὶ]" (9 Κίῃῃθσ). ὙΤὨϊ5, ἴπ Ὀτιοΐ, 85 
ΕἸ) 4 ἢ 5 στεδῖ πηδϑβᾶρὲ (υ.5.). 

Θ.2. ῬΒΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙ͂Ο ΝΕΙΌΈΝΟΕΘΒ ΙΝ ΤΗῈ ΤΙΜῈ ΟΕ ΕἾἼΙΞΗΑ. 

1. (Ιοβϑ6 Ἴοοδρογδίοη οἱ ἴἢ6 ρσόορῃεῖ ψιῖῃ τ 6 ρονεοχηϊηθηΐ, ἃ 
ΠΟΙΞΡΊΓΔΟΥ δραϊηκί [ῃ6 ρονοσητηθηΐ δηά [15 ὀνοσῖῆσου ὈΥ (ἢ 6 ἰη511- 

ραῦοη οὗ ἴδε ῥτορδεῖ, -- ΑΙ] (15 ἴοοκ ρἷδαςθ ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οὗ ΕἼ1584 

(εα. 8ςο-8οο Β.0.). [ἡ 1ἢ15 ψα βᾶνθ [86 σοιῃρ]θοη οὗ ἴΠ6 ψοσκ 

Ἰη:Πδἰοα Ὀγ ΕἸ] ἢ. 

Τῆς ρΡοτγίίοῃβ οἵ 2 Κ. σοποογησα ν}} ἴῃς 1 οὗ ἘΠΙΒΠ ἃ τηδὺ Ὀς οἶαβϑὶ β6ὰ : 

(1) 21:.-5 ,4.1.-06}8 81-,δ 1216... ἃ. 56τῖεβ οὗ Ἔα γ ργορῃεῖϊς παγαινεϑβ οὗ ἃ ρευβοῃδὶ 
οὐ ὈΪοστδρίοαὶ ομαγδοίογ, Ἰοοβεῖν βίγυαηρ τορεῖθοτῦ δηὰ ἰαγὶηρ 5ρεςΐαὶ διηρ 85185 

οὐ Ε15}}4᾽5 δοῖ ὙΠ 85 ἃ ψοπάου- σουκοῖ (ἴο 6 ἀαβίρηαϊεα ὈΥ ἴἢ6 5υτὰρο] Εδ); 

(2) 1:5 634-..»1] 916. 11:28. δ0. ΤΟΣ] ἃ αἰεγεπὶ οοἸ]δοιίοι οὗὨ δαυὶν ργορμεῖϊς παῦγα- 
ὕγνες ρἱνίηρ 5ρεςῖδὶ δἰϊδηϊίοη ἰο ἘΠ15}8᾽8 ᾿Ἰηβυσησς ἴῃ δῇαδὶτβ οἵ βίδϊς δἀπὰ ἴῃ ἴῃς 

ςᾶσηρδῖστηβ ἀρϑϊηβὶ ϑγτία δπὰ οἵμεσ παίΐοης (Ε»); (3) 31:3 γ18.20 816: 24. 25:29 07-ἰ0 
15 81. 55.δδ᾽ Δ 56ετ]68 οὗ ἰδῖεν δα αἰ τοη5 ςὨἸΕΗ͂γ ἔγοτῃ ἴῃς ρδῃ οἵ ἴῃε Ὠευϊετοποπιῖς 

οορῆες οὗ Κίηρε. (Οἱ, [Π6 σου. οὗ Κὶὶ,, ΒεῃΖ., Βυγηου, ΘΚΊΠηοΥ; δηὰ Κας. 

Εὐἰκ. 11. δο Η.; γε. 7εχ. 286-οο; Αἀάϊ5, τί. “ ΕἸ15}4,᾿ 4.8.; Ὧν. 207. 

ιοδί.; ΕΘ. δηὰ Κ.., αὐτί. “ Κιίηρβ," 258. 

ΤὨῖς πιδίογι αὶ ργεβεηῖβ βοπὶα οὗ ἴῃς οπαγδαοΐευβεϊοβ πδτηθαὰ ἀρονς, ΠΟΙΔΟΪΥ, 

εξ. (α) ἴῃς τιδρὶοδὶ εἸεπηεηῖ (51 ΚΊ ΠΡῚΥ 5ἰπλαγ, ἀπ ὄνεη βίσοηρετ), Ὀυϊ ἴΠετα 

ἷἰς Π||1|6 οὐ πὸ 455 ίογυ ἴῃς ορὶ που (Η. Ῥ. δι, Ο, 7. Τ7ι5ί., Ρ. 194, διὰ 

οἴδετς; οἴ. εσγέγα, Αἀα 5, 2.8. 1276; ϑιίγδοῆδη, ατί, “" ΕἸ) 4," 2Δ.; δπὰ τῇς 

οοῖατα. οὗ ΚΙιῖ., ΒεηΖ., δηὰ ϑΚίηηδε) ἴπδὶ (Πς ΕἸ} 4-τοοπηοΐτβ τε 1 ἰατρε ρδγῖ 

ἃ ἀυρ!Ἰοδιίοη οὗ ἴμοβς οὗ ΕἸ) ἢ, ἀῃἃ σοπβοαυθηγ ὑπ ϊϑίοτίοαὶ. (ὁ) ΤὨς ἰδοὶς 

οἵ ςΠτοποϊορίςαὶ ογάδυ, 85 νγὲ}} ἃ8 οὗ σῃγοποϊορίςδὶ ἱπαϊοδίίϊου; δηά ἴπε τεϑ]ῖ 
οἵ τιϊς 15 ἴο ογεδῖς ἃ ὑτοηρ ᾿τηρτγοβϑίοη οἵ ΕἸ19}.᾽5 σαγεοῦ (οἴ. Αἀἀϊ5,.523. 1276; 

΄ 



ΧΙ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Θιγδαοῆδῃ, 2.1. 694; ΒεηΖ. 129; ΚΙῖ. 185); ἴοσ ψῆο τε δ} ραίμεῖβ ἔτοτα ἴῃ 6 

ῃδγγαῖϊνα ἴ[Πδἱ ἘΠ158ὴ4 ᾿ϊνεά [οτἰγ-ῆνα γεϑδῖθ δϊοσ ἴῃ τενοῖὶ οὗ [επὰ} Α ἴτας 
σοποδρίίοῃ οὗ ἴῃε οᾶϑε 8 ργενεηϊθα Ὀγ ἴμε ρῥἱδοῖηρ οἱ [818 βίου δἵ ἴῃς εῃὰ, 

ψ ἢ 41} τη δηφοάοίε5 Ὀαϊ οἠς ρῥγεσεαϊΐηρ. 

2. ΤῊΣ (Ο]]ονίηρ Ροϊηῖβ, δ πουρῇ οὗ βϑοοηάδσυ Ἰηίοσγαϑῖ, ΤΩ ΔΥ 

ποῖ Ὀδ Ἰρῃοζθᾶ :-- 

(1) Τῆε ἢτβῖ τπεεϊίηρ, αἵ νυ ὨΪσ ἢ [ἢ ς4}} νγᾶ58 εχίθηεά (Όγ ΕἸ) 4, τ ψουϊὰ 
Βεοζῃ, γαῖμοσ ἰδ ὈΥ Ὑνν ἢ Ὠἰτηβε ἢ," ἴοοκ ρῥΐδοα δὲ ἴῃς ἤοχτης οὗ ΕἸ158 88 

ἔδυ ( ΒΙ ἢ τυβὶ μαναὰ ροβϑεβϑεά ϑυρβίδηςε ; δηα σοῃβεαιε ιν ΕἸ15Π8, πὰ 

Απλοβ, ννὰ8 ποῖ δῃ ογαϊπδαγυ μαόἀ᾽᾽), βοῖηξε [ἰτὴς δἴϊεσ Ε}1}) 4} 8 νυἱβὶῖϊ ἴο Πόσο, Τ 

ΡῬεΓὮΔΡ5 5ἰχ οὐ βενεῇ γεαῖϑ ἰείοτε Ε]}) 4} 5 ἤπ4] ἀἰβαρρεαγδηςο, Ὦ ἴῃ 4}} ἃ ἄοζεῃ 

γεδῖβ οὐ 80 Ὀείογτε ἴῃς στγοαῖ τενοϊατοη νυν ]ς ἢ ἀπδεδιεα ἴῃς ἀγηδβίν οἱ Οπητῖ. 

ΕἸ 5ῆα αἰβετεὰ στεδιν ἔγοπι ΕἸ) Δ ἰπ ἀρρεάγαπος (οἰ. ἴ[ῃ6 Ρῇταβε ἀα 7») ρνιαρ, 

2 Κι. τ8 [π|ε55 ψῖ ἢ ΚΙζεὶῖ, Βεηζίηροτν, αηὰ ϑκίπηςεγ, νὰ γεΐεν 1Π15 ἴο 186 Παΐγτυ 

τηδηῖς 7, νυν τῆς ἀρῖῖποῖ ὀσῥωτἀεαα,, 2 Κα. 238) ἀῃὰ ἴῃ ἀταβ8 (οἷ. ἴδε τηδηῖ]ς, 

ι Κὶ, 1το19, ψῃϊο ἢ ΕἸΙσμα ἄοοβ ποῖ βεεῖ ἴο ἢανε ψόοσῃ ἰῃ ἰαῖοσ ||; ποῖα 522, 

2 Κα. 429. Ηε υϑβϑοὰ ἃ 5ἰΔΗ, ψ ῃϊ ἢ, ἢ ἴῃς πιαηῖῖο, βεσνοα Ὠΐτῃ ἴῃ ἢΐ5 ψοτκ 85 

ἃ τηλρίοἶδῃ. [π ἃ ἴτε βεῆϑε ἢδ6 88 ἃ τφεζζϑςοῦ, κ'ποα ἣς ἰ ννὰ5 0 ρᾶνα 

ΡῬο ἶσα] εἥεοϊ ἴο ΕἾ})}4}}8 τεδορίησ,δ οἵ, ἰῇ οἴπεσ ψοσγάβ, (δι ΒΓ ἀπά 

γαβοϊαἴογ οαγγεαὰ οοὖὐ ἴῃ6 ῬΟΪΊΟΥ οὗ δῃη! ]αϊὶηρ Βδ8] δηὰ 411 τπαὶ "εϊοηρεὰ 

ἴο Βδϑὶ, ψῃο ἢ νγν45 ΕἸ) 4 5 ρτεδῖ ἰερδον ἴο ἴπε παίΐοη. [ἢ [ἢ οα8ε ἴδογε ἰ5 

Ὧο ἐχϑρεῖϊοδὶ ποὺ Π᾿βίοτσδὶ 5686 ἴῃ σδ]]Πἶηρ ΕΠΙ5Π4 ἃ “ ἀετηδρόριε, σοπϑρίγαϊοσ, 

τονοϊυκομἶϑὶ, δηὰ δρίϊδῖοσ " (ζο. ἢγ»ορά. 32); ἴῃς ρῇῆτγαβε “ δῖ ποὺ δῃὰ συϊάς οὗ 

{86 Νοτίβεγη κιηράοτῃ " (Αἀάϊ5, 5.8. 1276) 566 πὶ5 πιοῦα δρργορτίαϊς (ρ. χ]ϊν). 

(2) Τῆς 5ἴογυ οἱ δε :οραγαζέονι 15 ἰαῖε, δηὰ Ἔχἢ 118 βοπλα ρΘου τ 165, ἴννο οὐ 

ἴῆγες οὗ ψῃϊο ἢ ἀσβεγνα τηθηϊΐοῃ ; ἐφ. Ὠονν σοϊηθβ ἰὶ μαι ΕἸ) 4 ἢ, ῆο [45 

ΔἸ ΑΥ5 ᾿ἰνθὰ ἃ 30] }ς}ἈτῪ 116, πονν δυϑίαϊ 8 ο͵οβ6 ρευβοῃδὶ τγεϊδίίοπβ ἢ ἴΒῈ Ρτο- 

ῬΒεῖὶς βοοϊεϊϊεβὴὺ Ῥεγῆδρβ ἢε 5665 ἢ ἴο σῆδηρα δὶβ Παθὶϊβ πονν ἴδαὶ ἴῃς οπὰ 
5 οσοτηηρ (Εν. ὔὐ ἹΝν 80); οὖ ἀοα58 [8 ἀοοσυπιεηΐ ῥγεβεηῖ ἃ ἀἰϊβεγεηῖ 

σοποαρίϊου οἵ ΕἸ] 4 ἢ (Θκίπηογ) ὃ [1 15, ταῖ ἢοσ, ΕἸ) 4 ἢ 58 ει ρῃδιῖς ννᾶὺ οὗ ἰηῖτο- 

ἀυοὶηρ ὨΪ5 ϑυσοεββουῦ, ἴο νν ἤοτῃ 6 ἰηϊγαβίβ ἃ ζαϑβὶς 50 ἴουγὶ Ὁ]6 ἴῃ 118 βογίουβ: 688. 

Τῆς ρῥδββᾶρε, ἱπεσγείογε, μᾶ5 οἱοβεῦ οοπῃεοϊΐοη τ ἢ [ἢ 6 “ ΕἸ 15},.-51ουἹθβ ᾽" [ἤδη 
ἢ Ὡς “ ΕἸ] Π-5ἴοτ! 65." Τῆς “ ἀουῦ]ς ροτγίίοη ᾽᾿ (295) 15. ποῖ ἴῃς ροτϊίοῃ 
οὗ ἴῃς ἢεδί-Ὀοσγη, Ὠϊ. 2117 (Τεηΐυς, ΒεηΖ., Κιὶ,, ϑκίμησυ, ἐμ ζοε. , δὰ Αἀάϊϑ, 

ΕΔ. 1277)}} Ὅοῖ πῆᾶὺ Μὰ (οἸΐονν ἴῃς ἸἸξοτα]ζίηρ νἱενν οὗ δίγαοῃ (1ηὲ ΕἸ15}8 

Ρετίοττηεα ἰνῖοε ἃ5 ΤΊΔΗΥ͂ Τηΐγαο] ε5 ἃ5 ἀϊὰ Ἐ]}4}); 4 δυΐ ταῖμοτ ἴξ ἐχργοββϑαβ 

ΕἸ15}8᾽5 ἀεβῖγαε παῖ, μανίηρ ἂῃ ὄνεη ἰαῦρεν δπἀποιηθηΐ οὗ ἴῃς αἰνίης βρί τι 

πῃ ἢ τηδϑίεσ, ἢ6 τῇδ  ὈῈ Δ ]ε ἴο σδυῦὺ ἴῃς βίσυρρὶε οὗ Ὑδῆνθἢῃ Ὀαραη ὉΥ 

Φ (ί, ος4565 οὗ βδεςοη -ἢδηὰ ἱηϑρίγαιϊΐοη ποῖδα Ὁγ ὅ5π|. Ψ εἰ,2 8ο, ποίοδ. 
1 Αααϊς, Ε 3. τ276; οἵ, ΘΚίπποΥ, 242; ΒΘΏΖ. 113; Κίτ. 153 { 

Τ᾽ διγδοῆδῃ, 22. 1. 603. ᾧ ΕΒ. ννορή. 85. Ι Κὶὶ “δέ 11. 270. 
4“ Εσοϊυ5. 4812, 70 ΝΙῚΌ Ὁ2 ὈΣΓΟΊΟΥ 2 ἽἼΠ ΓΊΩΝ ΩΦ 10. 
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ΕἸ) ΔῊ ἴο ἃ βυςςοββίι ἰσδυς (Μαγθδυπι, Ῥγοῤά. γ6). Οἱ ἴδε Ρυτζροξςε οὗ [ἴῃς 

Ρἰεῖατε, 85 ἃ γἢοἷς, ν.5., Ρ. χχχνὶ. (3) δε ἰδεῖ ἴδ᾽ ΕΠΙ5 δ᾽ 5 ῃδΌΪ 5 ψετὸ ἴῃοβς 

οὗ 80}: ἀρτίου τυγα ϊϑὲ αἱ ἢτεῖ, δπὰ Ἰἰαῖεσ οὗ δ οἰζὺ ἀννεῖ ες (Ἰη Πετίοδο, 2 Κὶ 218, 

ϑαχηδτία, 652, Ποίδδη, 618, Θδυηειι, 4109, Ὠαιηδβουβ, 87), ρΙαγς δῃ ἱτηρογίδηϊ 

Ῥατὶ ἴῃ οοπίτασὶ ψ ἢ ΕἸ1)4 58 ποτηδάϊς πᾶηποῖ οὗ [᾿ἶδ (Ρ. χχχν]). [{ ἰδ ποῖ 

Θπουρἢ ἴο οὔϑετνε 5'τρ]Ὺ ἰμαὶ Ποῖα, ἃ8 ἐγοαυ θη, [ἤο86 γα δϑϑοοϊδιεἃ 80 

ἀϊεν ρυεδῦγ ἔτοτῃ ἐδοὴ οἴμπον (ἐφ. Ατὴοβ δπὰ Ἡοβεᾶ, ἰΞαϊδἢ δὰ Μίςδῃ); οἵ 

(παῖ οπὲ Κἱπὰ οὗ πιϊηὰ ἰ5Β πεοάεὰ ίοσ ἰηϊκἰαιίοη, δηοΐῃοσ ἔοσ ἤπαὶ ἐχϑουζίοη. 

Τῆς ολδβα ἰ5 ἱποοιῃρίεῖε, }]688 νγὰ τὑϑα]Ζα (ἰῃ6 {11 οἰρηΐβοδηςς, ἴῃ τΠΐ9 Ἰοησ 

τοὶ ἰδ οἱ, ΡεσΒαρβ, ΒΕ γεδῖβ, οἵ ΕἸ13}᾽ 5 ““δᾶϑυ ἔδῃ τιν ᾿" δηα σοηῖὶς 

ΤΩΔΠΠΟΓΒ, Ποῖ ΟὨΪΥ  ΏΕΏ Βα ἰ5 Βουρῆῖ οαἱ Ὀγ κίπηρβ (2 Κ. 6 1314), Ὀυΐ α͵5ο ψ ἤε 

ἘΒς ἰ5 νἱβίϊε ἃ οῃ πεν τῦοοῃ οὐ ϑαῦθδι (2 Κ. 4338.) Ὁγ [Ὡς Ρεορὶς νῆο ἰγυβὲ Εἷπὶ 

παρ] οἰγ. Δαβ 118 ἀετπιαρορύυειγ  ὙΏεη Τεβὺβ 4150 τηυβὲ ἤανα Ὀδθη ἃ 

ἀετοαζοσζις. ΕἸ) 5 ψ᾿ἢο]ε οᾶγθοσ νν 88 ἃ ργοΐεβί δραϊῃηϑί ον! ]]ζαϊΐου. Νοῖ 850 

ΕἸ15ηδ᾽5; δυῖΐῖ ταῖμεσ 8ὴ ἐχϑηρὶε οὗ τῖβε δὰ εἤεοιϊνε δἀ)υϑιπηεηΐ, ᾿ἰπ δρὶῖς οὗ 

85 βίτίοϊ σε] σίουβ νἱενβ, ἴο [ῃ6 ΠΕῪ δηνϊτοητηθηΐ οτοδίεὰ ὉῪ ΑὮᾶρ. Τηὶβ 

βυρρεβῖβ (4) οἴδεῖ ροϊηῖβ οὗ σδμαγδοῖεσ ψβὶσο ἢ οοης οὐ ἰῃ σοππεοίίοη ἢ 

δοῖὴς οὗ ἴῃς 5:8 ]1ες ἐνθηῖβ, βοἢ 845 ἴπε τοιηδυκαῦ]ε 5ρὶτῖϊ οἵ τοϊογαιίοη (οί. 
ΕἸ ΑΒ ἀυτίηρ μὶ5 τοβίάεπος ἰῃ Ζδγερῃδίἢ) πῃ ἴῃς δανίςς σίνεη Ναδιηδη (ἢ 6 

γγίδη (ϑίγδομδη, 28. 1. 694); οὗ Βυπιδῆεπεβα, ἱπ Βὶβ8 α(ἰἰυὰς ἰοπναγὰ ἴῃς 

ϑγτίδπ ςἀριϊνε8 (622); οἵ ἱπίεηβδε ἶονε ἴον ἴβγδεὶ, πῃ Βὶβ τερὶῚ ἴο ΗδΖδϑεὶ 5 
υσδιίοη, ΝΥ ἀοεβ τὰν ἰογὰ ννεὲρ ὃ (δ11-18), » οὗ νν ] ἀ6]} τϑοοχηζοα βυτηρδίῃγυ, 

ἃ5 βϑῆονῃ ὉΥ ἴῃς σοπληρ ἴο δἷπι οὗ ννίάονβ δη!ἃ ογρῆδηβ (41); οἵἉ ἴδε ἰγετηθηάουβ 

ἘΠΕΙΡῪ δηὰ ἔγυ  1π 655 οὐἨ δὶ5 ψΟΥΚ, 1 να ΤΥ δοοερῖ ἢ οδβίϊπιαῖς ρῥἱδοεά ἴῃ 

[δς τηουῖ οὗ Κίηρ ]οδϑῃ (1314), ίοσ Βα ἣξς ποῖ Ὀδδ τθογο ἴο ϑγαοὶ ἴδῃ ἰἰ8 

οδαγιοῖβ δηα Ὠούβορθη δὲ [{ Ψ1}} ὈῈ ποῖεάα (αὶ ἰῆς ἀδῖᾶ βυρσροκίϊνε οὗ ἴῃ ε5ς 
εἰεσηςπῖα ἴῃ ΕἼ 1585 σμαγδοίου ᾿ϊς, ἴοσ ἔπε τηοβὶ ρατῖ, ουϊδὶάς οἵ ἴμε δβεϊὰ οἵ ἢΪ5 

Ροϊ εὶς] δοῦνιιγ, ἀπά τμς οἰτουμηβίαποεβ σοππηςδοϊεὰ ἢ [86 τενοϊυϊοη, οἱ 

ὙΠ ἢ ν.2. 

4. Νοῖπίηρ ἴῃ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, οσ ἱπἀ θεά ἰη ἴη6 οητίγε ΟἹά Τοςίδπιοηῖ 
ΒοΓ Ρίατζα, 15 ΠΟΤΕ συρραϑίνο οἵ νοηαεγδηα ἴδῃ ἴῃς 5ἴοτθ5 ψ Ὠ]οἢ 
τοοουηῖ Ε15}.4᾽5 τηΐσαοϊθβ. ΤῊϊ5 1464] Ζαϊΐοη δηα5 Θχρ δηδίίοη ἴῃ 

Τῆοτα ἴδῃ ἃ βίηρὶίε ΨΑΥ ; Ζ.ρ. ἴῃῆ6 φγίϊοσ τ15 ΤΑ Κ68 Ἐχρσοϑϑίοη 

οὗ ἴδε γΡτοίουπα [δο]ηρ οὗ ἰονα δηά δβίδειῃ δηϊοσίδ θα Ὁγ τῃ6 

ῬΘΟΡΙῈ ἕοσ ΕἸἸ5ῆα, 45 Μ6]}} ἃ5 οὗ δὴ θαυ} ῥτοίουπα Ὀδ6]1εὗ ἴῃ ἴῃ 6 

Ιονε οὗ Ὑδῆνεἢ ου ἢΪ5 ῬΘΟΡΙΘθ, 4Α ἰονα δχῃ! δά ἴῃ ἴἢ6 Ὀεηεῆσσηϊ 

ΔΙ ν οὗ ἴῃς ρστοαῖ γοργοβεηϊδίινε, ΕἸϊσδῆ. ἈΝ ΒΕΙΠΟΣ οἰ ρ ἢ δϑὶβ 

15 ἴο Ὀ6 ῥἰδοθα ὕροὴ ἴπ6 ἤγβί οἵ [ῃ6 βθοοηα οὗ ἴῃδ56 4685 ν}1 Ὀ6 
ἀοιοσι θα ΌΥ Οἡδ᾽5 ἤηδ] δβιτηδία οὗ Ε115}14᾽5 ΤΟΥ 85 ἃ ΨΏΟ]6. 

ΦΎΝΠΏ τἰἢς τεδαϊηρσ, δ, ἀὰσ ες ἰοοῦ οι α βχεα ἑοοξ οΥΓ πρμήεγαὐς Δογ7Ὸ 
(ϑκίμησσ, Χ,; οἱ. ΚΙο., Καὶι.). Αἀάϊς5, 5 8. 1278. ϑκίηπογ ἐπ ἐοε. 



χὶῖν ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

ὟΥε οδπποῖ [δὶ] ἴο τηᾶϊζα ἴῆτοα οοτωραγίβοηβ (1) Οὐ {π686 πιΐίγαοΐεϑ τ ἢ 
ἴδοβε οὗ ΕἸ δ ἢ (ν.5, Ρ. Χχχνυ!); Ὀυϊ Βεῖεα ψὲ 5ῃου!α τεραγὰ Ε15}.8᾽5 τηϊτγαςὶεβ 

ὨεΙΠεῦ, οα [6 ομα Παῃά, 88 στοίοϑηαυμο δῃὰ νυΐραγ ἴῃ 850 ἴδσ 85 ΠΟΥ ἀγα ποῖ 

Ῥυζα ἱπιϊιδίίοη, δηὰ 85 δ᾽οροίμοσ Ἰδοϊεῖ πη ἴῃ 5δηοιποδίίοη δηὰ βταπάθυσ," ΠΟσ, 

ου ἴδε οἴδετ, 45 βοιῃείῃὶηρ δ᾽ορεῖ μοῦ Ἰάθαὶ] δηὰ δῦονε οὔτοι οὗ ΔΗΥ͂ βοτί. ἢ 

(2) Οἵ ΕἸ15}4᾽8 τεϊαϊΐοῃῃ ἴο ϑαιηαγία ἀυγίηρ ἴῃς ϑγτίδη ψψαγβ, ἢ 15418}}8 

τεϊδιίοη ἴο Τετυβδίθι ἴῃ 701 Β.Ο. ἀυτίηρ ΘΕ ὩΔΟΠοΥ᾽5 ἱμναβίοη; Ὀυϊ ἴῃ τα κίὶηρ 

[815 σοτηρδτγίβοη, γγὙὰ τηυβί τοῖα ῦοτ ἰῃδὶ ἃ ΟΕΠΙΌΓΥ δηὰ ἃ δαὶ]ΐ ι]}} οὗ σοοὰ 

ἰεδοπίηνσ ἕον ἰβγδεὶ ἢδ5 εἰδρβεά, δηὰ ἴπαὶ νῆας ΕἸ 58, ἃ8 ἃ τηδίϊεσ οἱ σουῖβϑε, 

(ΡΡΘδΓβ ἴο 1655 Δἀνδηΐδρε ἤδη ἀ065 5δϊδῇ, ἰἴ τΩΔ  ννε}] Ὀς αιιοϑιοηοα ψῃεῖθοτ, 
ρου ἴδε ψὨοΐς, ἴἢς Ἰαἴΐοῦ δνεηὶ 8 τῇογα οὐ ἶςαὶ τ[Π8ῃ ἴῃς ἔογμογ, δηὰ 

νυ Βεῖδοσ, ἰκονγίβε, ἰῆς ἀοοίτης οὗ Ζιοη᾽ 5 ̓ην ΔΌΣ ΠΥ Θϑ Δ Ὁ} 15ηεα 1 σοπηδο- 

ἰοῦ ὙΠ 5618}}}8 ὑγεδοβίηρ ἴῃ 701 Β.0. 85 ποῖ ἔδσ ποσὰ ἰη)υγίουβ ἴο ἴδς 

15γ86] οἵ ἴῃς ἕυζυτε, ὈοΟΙὨ εἰ Δ ΙῪ ἀπα ρο] ἰς}γ, ἤδη ἴῃς βδονοῦε δηά, ᾿Ἰπαςεϑὰ, 

τογγῖὉ]ς τηεαβυγεβ ἈΡΡΑΣΟΠΓΥ βδποιίϊοπεὰ Ὺ ΕἾ 1584 ἴῃ ἴῃς υρτοοϊϊηρ οἱ Βαδ] 5τὴ. 

(3) Οὐ ΕἸΙ5}8᾽5 πιίγαοϊεβ ψ ἢ ἴμοβε οὗ [ε805 μηδ; ννεῦε (ΠΟΥ ποῖ οὗ [6 

β8Δ1ὴ 6 βόποτγαὶ ομδγαοῖεσ ὃ Οταϊτηρ ἴῃς ἰτεδίτηςηὶ οὗ πῆς ΤοὨΣ άγθη 5141 ὉΥ 

Ὀεδῖβ, ἀο ΤΕΥ ποὶ τεργεβεηῖ ἴῃς βἰηρ]ς ἰάεα οὗ Ὀεπεἤσθῃςο, ἴμαῖ 15, ἴον ὃ 

Ετοπὶ πὸ οἴμεσ βουτος ἀοεβ ρσόορθθου τεσεῖνα ἃ σοηιγίρυϊίοι ΜΠ Οἢ 80 ἀεῇ- 
ἈἰτΟΙΥ τεργεβθηῖβ οὐ δηϊοἰραῖεβ τς (ΟὨτΙβΕΠκα οἰεηοηὶ (Αἀάϊ5, 2.8. 1277). 

Θύτγεῖγν (ἢϊ5 τπουρῆϊ οὗ ἰονε ἰβ8 ἃ πεν ἰάεβϑ ἴῃ [5γ86}᾽5 σοὶ] ρίοη. Βαῖ ἰ5 ἴἴ "ι5ῖ ἴο 

αἰιείλυϊς ἱξ ἰο ΕἸ ὃ Ηἱἴ5 16 δῃὰ ψοῦκ [πγηϊβηδαὰ ἴῃς οσοποερίίοπ, Ενδῃ ἴἢ 

1} 5ἴογίοβ δὰ νϑῦγ ἰδῖς, δῃ ἃ ὄνεὴ {{ {116 Ὠἰβίοτγὶςαὶ ἕδοξ τᾶν Ὀς ἰουηά ἴῃ ἴΠεπὶ, 

1Π6Υ, αἱ 41} ενεηῖβ, τεργοάυςεὰ ΕἸ15}4᾽58 Ἑσῃαγδοῖεγ 85 ἴ ἀρρεαζεά ἴο ἴπε ρεορὶε 

οἔ Βἷβ οννῃ {ἰπ|65 δῃὰ οἵ ἴπμοβε ἴῃδὶ [οἱ]Ἱοννεά. 

Μαυςἢ ἰπ ἴἢ 686 τπηΐγδο αβ γαϊαῖεβ ἴο [6 ῥγε- ὑσορμεῖϊο βοοὶεῖῖε8 (8 5). ΕἸἴ58δ 
845 5. τε πρι Πεπίηρ δἀπὰ ἀενεϊορίηρ ἴΠε8ε βοοϊεϊ᾽ε8 ἴοσ ρύγροβεβ οὗ ργοραραπάδ 

((Βε. 48. 3863). Τῆεβε βοςίεϊε8 εσα σᾶρϑῦ]ς οἵ Ἔχογοϊϑίηρ στοαὶ ἱπῆυθδηςα 

οἱ ἴβγδεὶ. ΤῊΪβ τηοιῃοὰ οἵ νναγίαγε ψγὰβ τῆοσε ἀἰρ)] παῖς ἴδῃ ἰμαὶ οἱ ΕἸ) 4}. 

11 ἀἄοε5 ποῖ πιϑδῃ, πονενοῖ, ἴμαὶ ΕἸ15ὴ4 ἰδοκεὰ Ἴουταρε (2 Κι. 3131), 1 ἰ8 

ΡΓΟΌΔΡΪΕ [Βαϊ ἴῃ νἱενν οἵ ἢἷ5 ἐεεϊηρ ἰονψαγὰ [οτατ, ἢς ἀϊὰ ποῖ υ86 Πἰ5 Ὠουβε ἴῃ 

ϑαιηδγία ἴο ΔΩῪ ρτθαΐῖ οχίθηϊ ὑπ{1}] δἴϊεσ 1εῃυ5 δοοεββίοῃ, θὰϊ ᾿νε το οὗ 

τῆς τας υἱτἢ τς βοοίειε5. ΤἢΐβΒ νοῦς 8 ἴο δανε ρτεδὶ βἰρμίβοδησθε ἴῃ ἴῃ 6 

αγίπες ἀσνοϊορτηθηῖϊ οὗ ΡΓΟΡΉΘΟΥ. 

4. Τῆς ροϊ σαὶ δοινι οὗ ΕἸ 1514 15 [α]] οὗ Ἰηϊογοϑίϊηρ ῬγΟΌ 6 ΠΙ8. 

(1) Ῥγε-ὑσορῃεῖβη, δοιϊηρ τὨσουρῇ Ὠΐπι, πον σοηϊτο ] α ἴῃ 5ἰδῖα. 

Ης νψὰϑ Ὡοΐ ΤΏΘΓΟΙΥ δὴ δᾶάνίβεσ ἰκὸ ἰϑαϊδῃῆ. Ης νὰϑ8 Ἀἰτηβ ΙΓ δὴ 

δοῖϊνα ρατγοίραηῖ ἴῃ ἴῃ δαῖτ οὐ δάπιριηϊδίταϊίοη, “ἃ ἀδθοϊβίνα 

Ῥονου ἴῃ σουτῖ δηά οδιὴρ ᾿" (Δ4615,.58. 1277). [Ιῃ τῃϊ5 Ἀς [ο]]οννεα 

[)6 Ἔχϑιηρὶς οὗ σα Ὠἰβ ργεάβδοθβϑοσβ. ὍΤῇδ τἰπ|6 ἢδα ῃοῖ γεῖ αὐῖς 

Φ 80 (ο. δγορά. 33; οἷ. Ααάϊ5, 58. 1277. 

{ 80 πιοβῖ οἱ ἴῃ οἱάδσ σοσῃσηθηίδίουβ. 



ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ ἹΝΕΙΌΈΝΟΕΒ ΙΝ ΤΙΜῈ ΟΕ ΕἸΙΘΗΛ χὶν 

σοῖς ἔογ ἴῃς ἰῃιτοάυςῖου οὗ ἃ ΠΕΝ ΡΟΪΙΟΥ, νἱΖ. [πὶ οὗ ποη-]ηἴοτ- 
ἔεγθηςςα Ἔχοθρῖ [ἢ 80 [ΔΓ 85 τηοσαὶ βυδϑίοη τηϊρῃϊ Ὄχουΐ δὴ ᾿ηἤμπθησε. 

(2) Ηἰ5 τεϊδιοης ἢ ἰοτεῖρη Κίηρθ δῃα ροίθηϊαϊοβ ᾶἃζγὲ οἵ ἃ ζσο- 

τηδυϊκα ὉΪῈ πδῖασο. ΤἬΏΘΥ 566 ἢ οὐ. Ηἰ5 γτερυϊδίοη τηϊϑῖ πᾶνα 
θέε ψἀςβρσοδά. Μεϊημο]α 15 τίρῃς ἴῃ Ροϊητίηρ οὐ [παῖ ὟΝ 6]}- 

αυϑθη υηάογοβδιτηδίεβ ἴῃς ἰηδπδησα οὗ ἴῃ6 Ῥγορῃεῖθ ἴῃ ἴπ 656 

Ὀπιε5. [{ 5 ΄αϊῖϊα ἱπσοηοείνδοϊα ον οοτίδϊη το 5 δ σουηΐ ΕἸ15ῃ8 
ἃ5 Οὗ 50 5124]} ἃ ναΐϊα ἴο [5σδ6 ἰὴ Βουρῆῖ. Οσεαδῖοσ 70 5066 ἰ5 

βῆονψῃ Ὠϊηλ ὈΥ ΟἴδοτΙβ. ἢ 

(3) Τῆς δοοουηῖ οὗ ἴῃς Μοδθὶϊε οσαπηραίσῃη οὗ ἴῃς Κίηρ οὗ 15:86] (2 Κ. 342) 
γε ἢ 158 νδ558] Κίηρβ οἵ υἀΔῃ δπὰ Εοπι Ῥροββεβ8658 ἴοσυ ὺβ8 ἃ ἰδύροῦγ ἰηϊεγεβὶ 
εἐνθ ἴμδη τδαῖ. ψ ἰοἢ 115 τεϊδιίου ἴο ἴῃς ψ6}1-Κηονῃ Μεβῆα ἰηβογιρίίοι (8 

γουςῆοεῦ ἔος ἴδ ἰδίους {Υ οὗ τ} 18 5ἴοΥυ.) οςοδϑί 5, ἢ Ὀδοδιδϑε, θεὶηρ εν] θην 

ἴτοτα ἴῃ 5εγὶεβ οὗ ρο] ρα] 5βἴοτὶ 68 (Ὁ. χἹ δ), ̓ ξ αβϑίρτιβ ἴοὸ ΕἸ1588 δῇ ᾿τηροτίαμιὶ τὅ]ς 

85 ροϊ Εἰς 8] δάνίπετ, αηὰ, δεϑίάεβ8, γεΐειβ ἴο σετΐδίη ἰαςῖβ ἱπ σοῃπδοϊΐοῃ ἹὮ ἴῃς 

Ριορδεῖ ψ ΒΙΟἢ δια ὃ ἴῃ ἰογπχυϊαϊηρ οὐ 6βεϊτηδίς οὗ εἰμι. ΝΥ ε οὔβϑεσγνε (5) ἴῃς 

οσὐδίοτῃ οὗ πιδκῖηρ ἰπαυΐγΥ οὗ ἴπῸ πεόλῆ᾽ ἐνε σοποογηὶηρ νὰ (οἵ, 1 Κι 2255.), ἀπά 

ὙΏση γγὰ ΤΟΟΔ]}] ἴἢς [ἰπιὲ8 οὗ ϑαυ] δπὰ ἴῃς Ὀεριηπίηρς οὗ ἴῃς ψοτὶς οὗ ἴδε 

πεὐλῦ σι, τε πὰ στουπὰ ον ἴῃς βϑυρροβί[ζου ἴμαὶ ἴῃς ὈΥΓΉΔΙΥ αἷπὶ οὗ ἴἢεβ5ς 

ἀετγνίϑῃεβ νυᾶϑ ἴὸ ἀυνδίκεη ἴῃς βρὶτὶϊ οὗ [ἢ παίΐοῃ ἴοσ ρυγροβεβ οὗ ννᾶὰῦ (βοῦν, 

δερεῖδσελό Αἴ γίορεαΐζεγ ωπον, 1. (1901), 103 ἢ.; Κα. 28. Ν. 653); ναϊ (6) ΕἸ!:- 

8ὴ4 Ὀεὶηγ ἀϊδοονετοα ἰῃ [πε σδιηρ, [Π6 τοτα τηεηςίο οὗ ἢ 8 τεϊαϊίΐοῃ ἴο ΕἸ) δῇ 

(45 ἴ18ς ροῦυγεσ οἱ ψαῖεγ οὐ ἴῆε ἢδηῃᾷϑ --- βεγν!ογ) ρίνοβ ἢΐπὶ βίαπαϊηρ ἴῃ ἴῃς 

εγεβ οὗ ἴῃς ἰκίϊησ οὗ ]υάδῃ, ψγῆο ἰῃ 1 Κ. 22 βϑεδβ ποῖ ἴο ἢανα Κπονῃ ἴῃ6 

Νούβοτῃ Ρῥτορῃεῖβ. Τοῖς 15 ἴο ΡῈ ποϊϑὰ ποχὶ (2) ἴδε 5βἰαϊειμεηϊ οὗ ἴῃς Κίηρ 

οὗ Ιβγδεὶ (ν.18) στ Ὡῖο ΒΒ ἰπρ]|165 ἰπαῖ της Κίηρβ, ἴθ [815 οαϑεὲ 858 ἴῃ 1: Κὶ. 22, 

δᾶανες υηάδεπλκοη [15 ἐχρεα ἴοι ΟΥ̓ Ρῥγορδοεῖϊς δάνϊοςς ίου ψῃϊοῃ Υδῆν ἢ 

ψΔ5 τεβροηβῦϊα; ὃδυϊ (7) ἘΕἸ1584, (οἸ]οννὶπς ΕἸ1]4}} 8 ροϊΐον, ννἢ]} ἤανς ἢο 

ἀεαϊηρσβ ἢ ἴῃς Κιηνσ οὗ Ιβγαοὶ (νῃίομπονεγ Κίηρ ἰδ νγα8) ὃ; ἔοσ ἴῃς 886, 

Βονγανοτ, οὗ υἀ8}}5 Κίηρ 6 ν}}] ϑρεᾶῖκ. Βαϊ ἢε σδῃποῖ βρεᾶῖκ ἐχοερῖ ἴῃ ἴγαποο, 
δηά 50 (4) 85 νγᾶ8 ἢΐ5 οὐκίοτῃ (Πην, σρα 17 τεδεα ἐο εξ, ἰα (τεαπιοπίαῖνε), ἢΘ δ581.5 

ίος ἃ τη υϑἰςΐδῃ (ν.1δ) ἴῃ οτάεγ Ὁγ ἴῃς ἰηβυςσηος οὗ τηυβὶς ἴο ὀχοῖϊα Ηἰπλβο] Γ ἱπίο 

ἴδε εςβίαιὶς σοπάϊποη. ΤΈΪ5 δοῖ, δἰϊεβιςὰ Ὁγ 1 8. τοῦ, δε ἴο τευ θηΕ}ν 

ἴῃ Ατδρίδη ᾿ἰτογαίυσες ΟἾΝΈΘΒ. γοῤά. 392), δῃὰ τεσορπϊζεὰ ἴο-ἀδγ 45 ἃ ροιννεγίαϊ 

Ἰηοςῃῖίνε ἴο τε]! ρίουϑ ἐπιοίϊΐοη (οἴ. ἴῃς ἱπήπεηςς οἵ πιυβὶς οἡ 84) 5 ἐν] βρί γὶϊ, 
1 5, 1616), βεεῖῃβ ἴο Ὀεαγ νυν] 688 ἴο ἴτας ἱπίπρβ : μαι ΕἸ158ὴ4 (ἐρκ γα ἘΠ1]4}) 

5 (ο,, 8ι1., Η. Ρ, δι, Μασγ. 

Ἐν., ΝΈΞΒ., Αἀάϊ5, αυ., Μεϊπῃο]ά, 5π|., Κὶὶ.; Κ. 28. Ν. ὀςςξ, 

Φ ΜεΞῊ Δ᾽ 5 δου ρ Οἢ τοϊδίθϑ ἴο [6 τονοὶὶ ἰῃ νυν ϊσἢ Ὧδς βδϑουτοὰ ἱπάδροηδδπος 

ἴτοτη ἰϑσταεῖ, Τῆς οἀπιραῖστι οὗ ΘῈ ὨΟΤΑΤ 56 θη ἴο ἤᾶνα Ὀδο δὴ υὑπϑυοσοσδοϑῆιὶ 

δετηρί ἴο γεάυσος Μοδὺ ἴο. 500 π|͵5510η δραΐῃ. 

ᾧ Οἱ. οοτατη. οἱ 2 Κ, 37, δηὰ ΘΙ. 5 βυ ϑι υ!οη) οὗὁἨ Αμαζίδῃ ἴοσ [Ἐῃοϑῃμαρῆαί, 



χ]|νὶ ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ 

5 ἴῃ οἷοβα σοϊῃρδῃϊοηϑηΐρ τ] ἢ ἴῃς »εὐλῦ' ένε, τῃαῖ, 16 [Βς 5ρ|τῖϊ οὗ δῆ ἢ 
ἴδκεβ Βοϊ]ά οὗ ΕἸ) Δ ἢ βροπίδηθουβίυ, δγίῆςϊαὶ τηθδῃ8 τὰ τεβϑοτγίςα ἴο ἰῃ Ε]15}4᾽5 
ς886 ; δηὰ [δῖ σοῃβεαυςηγ ὃς Ὀεϊοτρβ γαῖ ποῦ ν Ἰ ἴμοβς ἴπαϊ ργεοςάεα πὶ ἴῃ 

[δε ργορδεῖϊο ψοτκ ({.2. ἃ ἰονγεῦ ογά θυ) ἴδῃ ψ ἢ ἴμοβα νῆο [Ο]]ονν δα (1.6. ΑἸπιοβ 

δὰ Ηοβεδ). Τῆς βτϑὶ οἵ ἴἢε86 41} νν}}} δοσερῖ; Ὀυϊ ἃτε (ἢς οἴπετ Ἰῃίογεῃοεβ 

δι τ οαγ Ἰεσὶττηαῖς ὃ ΜαΥ ποῖ (Ὠΐβ δοῖ ἴῃ 8 οᾶβ6 ἤᾶνα Ὀδ6; πιογοὶν ἴῃς σοη- 

νεΠοδ] νναῦ οὗ δππουποΐηρ ἴῃς ογᾶο]ε ὃ [5 1ἴ γϑδ!ν ΔΏΥ πλοσο ἀεζορδίοιυγ ἴο 

815 βίδηηρ 85 ἃ ργορῃεῖ ἴδῃ ἴῃς φοβίδίϊο υἹβίοῃϑ οὗ Ατηοβ οἵ ἰβαῖδῃ οὗ [εγε- 
τηϊδῃ οὐ Ἐζεϊκίεὶ (νυ...) (722) Τῇε πιεϊμοά δαἀορίεὰ ἴο βεουτε νψαῖεσ (ν58.16:19) 
ψγ5 δάδλριο ἴο ἴῃ Ροβϑβὶ ὉΠΠ1|65 οὗ ἴδ Ἰοσοδ!Υ (Κποννῃ ἴοτ 115 βδη ἀ- 115); ςοἴ. 

[Ὡς ρῥΐαψυςβ οὗ Εργρί. (ρ,ὺ Τῆς ενϊάεπίὶ τεοορπίτίου (355. 5) οὗὁἩἉ τῆς εβῆσδου 

οὗ ἴῃς βδογίβος οἔ ἴῃς ἰκἰπρ᾽5 ονῇ β8οη ἴο (ει: οϑῇ ἰ8 οὗ ἰπίεγεβι ἰῃ ἀχίηρ ἴῃ 6 

τῃεοοϊορίοαὶ ροΐϊηϊ οὗ νίενν οὗ ἴῃς υυιϊζεσ. 

(4) Ενίάεηςε οὗ ΕἸ15}.8᾽8 ΡΟ] Εἰς 4] δαὶ ν Υ 5 5ε απ, 5111} ἑαγίῃετ, ἴῃ ἴῃς ϑἴουιθϑ 

οὗ ἰῃς Ὠεδὶὶηρ οὗ Ναδιηδῃ (51.195), οὗ ἰῃς ἐδ γδρρίηρ οὗ ἴῃς ϑγγίδῃβ ἰῃ ϑαπηδγὶα 

(658-38), οἵὗὁἨ τῆς 5ίερε οὗ ϑαιηδγία ὉγῪ Βεη-ῃδάδὰ (635..--)20), ψ ἢ Ἔδο ἢ οὗ νῃϊο ἢ 

ἱπηροτίδηϊ αἰβιου 168 ἅτε σοπηεοϊεα ; "' Ὀυΐ, ἴῃ σοηογαὶ, [ΠῈῪ βθον [Β6 Ὠἰρἢ 

οβίθεῃ ἰῇ ΨΏΙΟ ΕἸ1588 νγὰβ με] 4 ὉΥ 8}] οἰαβϑεβ οἵ τηθῃ, ἢἰβ ἰηϊεγπδίϊομδὶ 85 νν οὶ] 

85 ὨδίΪΟΠ4] τορυϊδίίοη, 5 δἰπηοϑδί ὑπ] πιο ἰπἤσοπος δ ποιης δηὰ δρτοδά, 

δΔηα, δἵ ἴῃς βᾶτης {ἰτῆς, ἴῃς σγεαῖ Ὀγοδατῃ οὗ ἢΪ5 τηϊηά, δῃὰ ἢ15 δπτγα ἀδνοίίοῃ 

ἴο ἴῃς παιοπβ σοά, δῆνεῃ. ΑΥ ε ΠΙΔΥ ποῖ ΡῸ 80 ἴδτ 85 ἴο ἱπίετ [ῃαϊ ΕἼ15}2᾽8 

Ἰπτογηδιϊομδὶ στεδῖηθβ8 δα ἢΪ5 ᾿πίουηδί! οηδ] γα] Π 5 Γγη δα ἴῃς Ὀα59 ἔοσ 

τῆς ἰάφα οὗ δὴ ἰπϊεγηδίίοηδὶ ροΐ, ννῆηϊς ἢ, ἴῃ ἴυγη, ργεραγεά ἴῃς νδὺ ἴοσ Ατηοβ᾽ 5 
Ῥοβιτίοη ἰδῶ ἴῃ ΟἾδΔΡ5. 1 δηὰ 2; γεῖ ἴῃς Εἰσὴ οδαγδοῖεγ οὗ ἢΪ5 ψουϊς τηυβὶ Ὀς 
τεςορῃηϊΖεά, 

5. ΤΠ6 ρτοαῖ σονοϊυτοὴ Ἰηϑιραῖϊοα ὉΥ ΕἸ15η4 δπά ὀχϑουῖθα ὈΥῪ 

ου, ἀφϑογ θα ἴῃ 2 Κ. 9, 1ο, 5 οῃμβ οὗ ἴῃς τηοϑβῖ ᾿πηροτίδηϊ ὄνθηΐβ 
1η 15τ86]᾿ 5 ὨΙβίοσΥ ; [ἢ]5 ᾿ππροτγίδηςς γοΪδῖθβ ἴο ἴῃ 6 ΡΟ] 108] κ᾽ τυδί οι, 

Ὀυ 4]5ο, δηα δβϑρθοίδ!ν, ἰο [6 ὨΙδίοσυ οὗ (ἢ6 Ῥσε- ρσορῃεῖίς τηονο- 

τηθηΐ, (6 ταϊαϊοη, ἴῃ ἴῃδἴ τηονετηθηΐ, οἵ ὈοΙΏ ΕἸ) ἢ δηά Ἐ]ιϑῃα ἴο 

[ἢς Ὠἰἰδίοτγ οὗἁ [5γ26]᾽5 γε Ἰρίοη. ΤῊΪ5 γανοϊ τ! οη Ὀ]Δοδα οἡ [ἢ ς [ΓΟ Θ 

ἴῃς ἀγηδϑῖν υηᾶοῦ Μη οἢ Ατηοβ δηὰ Ἠσοβϑα (ἢ ραγ ἀϊἸ ἃ {ΠΕ ῚΓ ννοσκ. 
Τηδὶ Οὐ τ᾽ ἀυπαϑῖγ ᾿δα ρτεδίν βιγεηρίῃεηεα 15γ86] ἂἱ ἤοτης δηά 

ΔΌΓΤΟΔΩΑ 15 πηΐϊνογβα! ν δοκηον]εάρεα. 7 Τῆδί βθ6εα νὰβ βοῇ ἴῃ (ἢ15 

τενοϊυτίοη, νῬνῃϊοἢ ἴῃ ἴπ6᾽ Θηα ῥτονβὰ 15Γ846}᾽5 τη, μᾶ5 ποῖ Ὀθθη 
ἀεηϊεα 5βἰπος Ηοβεϑα (1) ἤτθὶ ἀπηουησεά ἰ. γε τῇαν ςδ]} Τεῃὰ 
Δι του δηα Ὀ]οοα ἢ τϑῖυ, δηα, σης 6 υηδοιδίθαϊν Ὀεϊονοά 

5 ΕΖ. ἴτε Ἰαϊίεγ Ἄνθηῖ 5 αϑϑίρτιεὰ ἴο ἴῃς τεΐρτιβ οἵ Αῃμδὺ (Βεηζ.), ᾿εποόγαπὶ (γε. ; 
Η. Ρ. 5π||{|}),) Ο. 7. “ἴδ. το6), ]εποαμᾶζ (Κας. Σέπά, 111. 8ὲ (. 

{ Κιὶ 27... 11. 2662; Ννε. δ οἱ. 4.8 ἔ.; 5814. ΟΠ]. 1. κ18, 522. 



ΡΕΕ-ΡΕΟΡΠΕΤΙΟ ἹΝΕΠΌΠΈΝΟΕΘ ΙΝ ΤΙΜΕ ΟΣ ΕἸΪ]ΞΗΑ χίνιϊ 

ΒΙΤΏ561Γ τὸ Ὀ6 δοῖηρ ἴοσ δῃά ἰῇ ἴῃ6 Ὡδπια οὗ Ὑδῃνθῆ, ἃ ἔδηδιϊς." 
5ΑΟΓΘα ἢ βίογυ [4115 ἴο {ΓΗΒ ἢ ἃ Οσα ρ ΔϑΕΪΥ 56 Γ165 οὗ οἴοίΑ] τηυγ- 
ἄοτβ, θερίπηϊηρ ψίἢ [Πς6 βῃοοίπρ οὗ 7 εῃοσζατη ἴῃ ἢ 8 οδατγίοῖ, δηὰ 
οἰοβίης νι τῃ6 ὨοστὉ]6 ὈΪοοά- ἢ οἵ ἴῃς Β44]- γοσβῃρΡοῖβ ἴῃ ἴῃς 
ἴορΪ6. Βαυΐῖ ποτ νὰ Ῥσορῃοῖῖς ρῥγεοδάθης ἴοσ ἴθ τενοϊυτίοη, 
δηὰ ἴῃ ἴοΐδ] ἀεδβίσιοιϊίοη οὗ [6 τογαὶ ἤουβα, θη ἀειῃτοηαά, 
ἢα5 δὴ ἴῃς σαρυ αγ τουϊίηθ ἴῃ 41} Οτίθηΐαὶ σονοϊυϊτοηβ. 7 ΑἹ- 
τπουρῇ ὈΥ τῆς τανοϊυτίοη [ΒΕΙ6 νγὰ5 ραϊηθα 4 ἀεσείγυσιίίοη οὗ ἴῃ6 
Βαδὶ οὐὑἱῖ, δῃὰ δἰ πουρῃ ἃ νὰ5 δ ΠΟῸΥ ἴῃ δοοοσά νι Οτίθηϊαὶ 
ῬΟΪΙοΥ, ἴτοτῃ ἴῃ 6 φρο ἰςαὶ ροϊηϊ οἵ νίενν ἱξ Ψψᾶ5 ἃ ὈΪαηάοτ. ἢ 

1115 ποσὰ αἰ σα! ἴο Τεδοὴ ἃ ἀδοϊβίοη 85 ἴο [ῃ6 τηδδηΐηρ οἵ [ἢ 5 

δνβϑηῖ ἰῃ σοηηθδοίίοη ΜΙ ἴῃ 6 Ῥγα- ρσορἤδιις πιονοτηθηῖ, δηά οἵ [ἢ 6 
τόϊε ρίαγεα ὈΥ ἴῃς ᾿παϊνϊυ8] ῬτορῃθίβΌ. ΑΡΡρδγθηῃν ἢο στοαὶ ἔδυ 

μᾶ5 δνεσ Ὀδεη ἰουπά ψί ΕἸ δ Ὀαοάᾶυβα οἵ δἷβ βϑβατγθ ἰῇ ἱΐ, ἂπά 

γοῖ 1 ννὰϑ ἢ6 ψῇο σοησεῖνοα δηά ἰηϊἰαϊοαὰ τῆ6 τηονοπηδηΐ, ἰηα]- 

οδίθα ἴῆ6 δχδοῖ 1ἰῃθ65 οἱ 15 Ἔδχεουϊίοη, δηὰ β8οἰθοίεα βρθοι ἤσαν 

[86 ἀρεηῖβ γῇο ψεῖθ ἴο σοτῃρϊεῖς 115 Ἔσχοοστς!οη. Οἡ ψἤοπι, ἴῃδη, 

Ταϑῖβ [6 γαϑροηβ Ὁ} Υ ὃ ΠῚ ομδ τῶδὺ Ἰυάρε Ε}}) 4 5 σμδσδοῖοσ ὉγῪ 

ἴη6 ᾿πηργαϑϑίοη ΏΙΟἢ ἃ ρῥχοάυσεα Ὡροῦ ἢ]5 σοῃιοιηροσατγῖθα δηά 

ὉΡΟῺ ἴποβε ἱπητηθα ἴον (ΟἹ ον ηρ Ὠΐμα, ἢ6 ἢϊπΊ56 1} νου]ὰ ἢᾶνα 
ἄοῃθ, ἴῃ ἀείδι!, ᾿υ5ῖ1 νῆδὶ [16 ἀϊά ; ἴον ἀϊὰ ἢς ποῖ (1 Κ. 189) 
Δοίι!Υ οἷν ἴΠ6 Ῥσορῃείβ οἵ Βαδὶ (ἔουσ ῃυπάτοα δηὰ πγ) Ἀϊὰ 

Βα Ὠοῖ ἰοτεῖε}}] ἴῃς ἀνία! ονθηῖβ ψὨΙΟἢ ψοτα ἴο τὰ [586] οἵ Βαδ]ϑτῃ 

(19 Ὁ} 8 
Οη ἴδε οἴδοσγ ἢδηά, βενθγα οτὶἰοἴβη Ὧδ88 Ὀδθη τηοιθα οὐ ἴο 

4 (οτη ]] 5 οὨαγδοιοσίζαϊίοη 5 ἴοο ϑίγοῃρ, νἱὶΖ. “οὔς οὗ ἴα τηοβὶ σοηιδγιριὈ] 6 
ομδγδοίεσα ποινὴ ἰη 1Π6 Ὠἰπίοῦγ οὗ 5γδεὶ" (γοῤλ. 33). 

τ Γῇ. 7ὺ. οὗ 1 Κ'. 1529 1611; τῃς Ραμα 1πϑοτὶριίου ἔσοπῃ Ζίη) τὶ, ᾿'π6 3, πηεη- 
ὕοῃϑ ἃ βϑἰδυρῃεγ οὗ βανεηῖν κε ϑπιθη οὗ ἴῃ6 Κίς ἰῃ ἃ οοῃϑρίγαου δραϊηϑί ἴῃ6 ἴὭτγοπα. 

ζβμε. 58. .λς5. 

1 8ιἃ. ΟΥἝἽ"Ἱ 1. .45: συ. ΟΥ,Λ 1τγ8: (ο. νοῤβΆ. 33. 
ᾧ Βυ. (Δ 2. 122), οοποοτγηίϊην ἴῃ τεάβοη ἴοσ ἴἢδ ργορῇῃδίβ' ξυρροτί οὗ Τεῆυ, 54 Υ5 : 

“ὙὝΒοΓΕ οἂπ Ὅς ηἢ0 ἀουδὶ ἴῃπαὶ τῆς τοάϑοῃ ΨὮΥ Ϊεῆα νὰ5 τηδὰδ ἴῃς οδῃαϊαδία οὗ ἴῃς 
ῬΓορΡΒεῖβ ογ ϑιισοδϑϑίοῃ ἴο ἰἢς ἴσους ννὰβ8 ἴπαὶ 6 ψγ85 ΚΠΟῺ 85 ἃ ζϑαϊοῖ ἴογ 186 

Ῥῦγα νουβῆΐρ οὗ Υδῃνες. Ἐσοτ (5 γτθάβοη δίοῃθ νδ τηϊρῆϊ Ὀς δσυγα ταὶ μα δπὰ ἢϊΐ5 

ΒυσσΟοϑ ΟΣ ψν ΓῈ ὉΠτοτηϊ ηρ ἰῃ [ΠΟΙ Ζοαίουβ ἐπάδανοσ ἰο πηδἰ ἰδίῃ ἴΠ6 ἡνοσϑρ οὗ 

Υδην ἢ ἰπ 15γ86] ρυγα δηα υποοηϊαπιὶηαίοε., ΤῊϊΪΐ5 ἰπέθγεποα 15 ἔπ Υ ΠΟ τη ὰ --- 

[νὰ τῇδὺ ἰγυπὶ τς ῬοΟρυΪΆΓ ἴ4165 οὗ ἴῃς ϑεοοηὰ Βοοῖς οἱ Κίῃρϑ --- Ὁν ἴῃε ἔδοϊ 1ῃαΐ 
ίοτ [}} γο ψζεποσζαίοῃϑ [πὰ ργορῃεὶ 15 ἰουπα γμΪΥ οϑἰ δ 5 δὰ δἰοηρβίας ἴἢ6 κκίηρ, 

85 ἴῃς Ὀυϊννασὶς οὗ [6 ἴὩτοηα." (Οἱ. α195ο0 Κα. 22. Ν. 653. 



χίν [ἱΝΤΕΟΘΌςσΤΙΟΝ 

ΕἸοῆα, ψῆο, 1 15 τηδιηἰδιηθα, 15 βοδσοθῖὶν ἴο ὃς ᾿υ506 64 [ῸΓ ἢ 5 
ρΡδτοϊραίίοη ἴῃ ἴῃ6 ἀεδάς οὗ [εἢυ, ἀνε ἔσγοτῃ ἴμ6 ροϊηϊ οὗ νῖενν οὗ 

ἢϊ8 ονὴ τἰτπ65.5 [{ 15 ϑυρρεδίοα ἰῃδῖ ἣδ νγὰβ δον ἀδοοὶνοα 85 
ἴο ]ε5 σὨατγδοῖογ ; 7 ΟΣ, ἰῇ Δηγ Ἔνθηῖ, [που ρῇ τηθδηΐηρ ΜΕ]], ᾿νεα 

ὁπ ἴπαϊ ἰονεσ ρῥΐδης οὗ τε] ρίουβ 16 τ ἢ, 45 ἴῃ ἴῃ6 σά56 οὗ ἴῃ 6 
Δί γοῖβ, ἀϊά ποῖ ἑοτυϊα ᾿ἰηΐτίσας δηά Ὀ]οοάϑῃοα. ᾧ Νον, ἴῃ 

ΤΑλ Κίηρ ΟἿΓ Θϑιηαῖα οὗ ΕἸ15ῆα, Ἰεῖ 15 το 8}} (4) ἴῃς ἰδοῖκ οὗ ΔῃῪ 

ποσὰ οὗ αἰβαρρτοναὶ ἔτοπῃ ἴῃ 6 ρϑὴ οὗ [ἢ ἡδιταΐοτβ ; (6) ἴῃς ψοῃ- 

ἀοσγγ θαυ 1] ἙΠδσδςίοσ ρουίγαγθα ὈΥ ἴπθϑε ψυϊζοσβ, ἰῃ ΙΓ ἢ 

ἴῃ6 ἐεαΐυγοϑ Ἔϑρθοίδ!ν δἰ ρῃϑζεα γα Ὠυπηδηδηεβ8, ᾿οπἀθγηςβ5, 

σομηρδβϑίοῃ, δηα ἴονθα, ---- [ἢ6 ὙΘΙῪ ΟΡΡοβὶϊα οὗ ἴἤοβε δϑου θεὰ ἴο 

ΕἸ)4 ἢ (νῆο οδῃ ἱπηδρίηθ ΕἸΙϑῆα 85 ϑυρροβίηρ ΟἹ ἵδνογίηρ (ἢς 

ΡΟΪΙΟΥ οὗ Θὰ, Ἔχοορῖ ὑηάου ἴῃ6 σοηβίσαϊηϊ οὗ ἃ σοῃίσο Πρ Τα ]]- 

δῖουβ σοην!οἰίοη Ὁ); (2) ἴῃ 5:γδῆρο]ν 50] θη οἰγου πηϑίδησθϑ οὗ [15 

ΔΡΡοϊπηιπηθηΐ ἴο ΟΠῆοΕ, δηα οὗ ἢΪ5 τοοαρίοη οὗ Ε]]) 4 ἢ 5 ἰερδογ; (47) ἴπΠ6 

ορίηΐοηῃ οὗ [οδϑῆ, ψῆθη ΕἸ15.4᾽5 1Π{6 15 }ιιϑὲ οἸοβίηβ, ἃ βίσοῃρ ἴδϑι!- 

ΤΏΟΩΥ ἰῃ ἔδνου οἵ 115 πηαρηιἤοθηΐϊ νά]ὰθ, Ψ 116 ἴ[ῃ6 Θϑ παῖς οὗ Ηοβοα 

ῖ5 ἴο Ὀ6 ἰγοαϊθα 45 νὰ ἴγεδῖ ἴῇ6 δηδοῆσοηϊβες υἱΐογδησοϑβ οὗ οἴμοι 

Ῥτορμοῖβ ἡ οβα ᾿πἀριηθηῖβ σΟΠΟΟΓΤΏΪΡ ΘΑΙΠΘΓ ὄνθηῖβ τὸ ἀεῖίοσ- 

τηϊη6α ΌὈΥ ἴῃς 5Υπιρίμ] 65 δηα δηςρδίῃ 65 οὗ ἃ ἰδίθσ δρθ. 
νὴ τἢεβ6 Ροϊηῖβ ἴῃ τηϊηά, ἴΠ 6 αιοδιίίοη ὈΓΙΘΗ͂Υ Ξἰαϊοα 15 [Π]5 : 

δνα5 ἴῃ6 τοὶ ρίουβ οὐϑῖὶβ οης οὗ βυβιοϊοηΐ τηαρηϊπας ἴο 5. ἴῃ 6 

τονοϊυτοη γε ἀο ποῖ νἱϑῇ, ἴἢ ΔῺΥ 5686, ἴο 51} 7 ἴλ6 ἰηϊπρας 

δηά Ὀ]οοάβῃεα οσοπηεοίεα ΜΠ ἴΠ6 γενο]υ!οη. 
6. Τί το πηδί 5 ἴο ὑσγεβϑηΐ, ἰὴ ἴῃς ἰοσγπὶ οὗ ὑῬγοροβίτοηβ, ἴῃ 6 ΔΏΒΥγΟΙΒ 

ἴο ἴῃς φιρϑίοηβ [δὶ ἢανς ἴἢ15 ἔατ Ὀδδη σαϊβεα (οἴ. ΡΌ. ΧΧΧΥ 

δηά χ]ϊν [.), 411 οὗ ψῃϊςἢ ρογίαϊπ ἴο [ἢ βρη ἤοδηςε οὗ ἴΠ6 τανοϊ ΠΟ ἢ 
1η σοῃηθοῖοη Μὴ ἴῃ 6 ῥγορτοθ5 οὗ [5γ86]᾽5 τε] ρίοη. 

(1) Τῆς σοηϊεϑῖ, ἰηϊΠἰαϊεὰ ὉγΥ ΕἸ) ἢ δηα σοπιρ]ειεὰ ὉΥ 7ε μὰ 

ἀπάοσ ΕἸ 15Π4᾽5 ἀἰγεοίίοη, γὰ5 Οὴς ἴοσ ΨΏΟἢ [ἢ 6 ΠΙρΏΟΣ Ῥγορ ει ϑηι 

οὗ [86 ρετοά (8ό6ο ἴο 800 8.6.) νγᾶ5 ΓΕβροῃβι 6. [Ιἰ δἱρηϊδεα ἴογ 

ΡΓΘ-Ρσορθϑιῃ ἃ ρτθαΐ νἱοΐοσυ, δῃα [πΠ|6ὰ ἴξ ΒΙρΠοΓ δὴ 1ἴ δά 
Ὀοίοτο σοδοῃθά. 

(2) Τῆς οσοηΐεοθὶ νᾶ ἃ βίσγυρρὶθ, ποῖ 580 τπῦοῦ ἢ τῆς οἱάὰ 
Οαηδδη ἢ Β44]15πὶ, τῆ Ὠδὰ Ἰαγροὶν ἀϊδαρρθασεά, Ὀὰϊ σῇ 

8 (ο. δνοϑΆ. 33. Αἀάϊς, 5 3. τωγ. 
1 (ἢ Κοηι, 7ιτἡ. 11. 68. ἱ Κοηῖΐῖ, ὥε. εἰ. 



ΤΗΕ ΡΕΕΞΡΕΟΡΗΕΤῚΚΓ ΒΟΟΙΕΤΙΕΘ ΧΙΧ 

ῬΒορηϊοϊδη ΒΔ] 15, ἃ ἢδνν ἰογπὶ οὗ βυπογοίίβτη τη ἢ, ἴῃ νον οὗ 

411 τὴς εἰγουμπηβίδηςοϑ, ἱηνοϊνεα [ΔΓ ρυθδῖοσ ἀδηροσ ἴο ἴῃ Ἰηϊογοϑίβ 
οὗ ἴῃς Υδῆνἢ-Γο ρίοη (7.5.)." 

(3) Τα ροϊηϊ δἱ ἰβϑιι6 νγὰϑ ὨΟΙΠΙΏΡ ΤΏΟΓΟ ΟΣ 655 [ἤδη {παΐ οἵ 
Υδην ἢ 5 εχίϑίθησα ; 11 ννὰ5 ἢοΐ 5 Ἴ0Ϊ]Ὺ ἴῃαὶ οὐ ρἰνίηρ πῃ ἃ ἰοῦνοσ 
Ρίαςς, Ὀυΐ ταῖποῖ οὗ ἢϊς σοταρίεῖα γοὐθοίίοη ; { ἴογ ᾿ξ Βδδ᾽ϑ δὰ 
σοησαογαά, Ὑδηνϑιῃ νου ΒΟΟΏΘΙ ΟΥ Δίου ἤᾶνὰ ἀἰδαρροαγαά, υϑῖ 
ἃ5 Βαδ ἴϑτὴ αἰβαρροαγεα δῇοσ ἴἢς νἱοΐοτγυ οἵ Ὑδην 5ΓῺ. 

(4) Τῆε οοποερίίοη οὗ Ὑδηνθῆ πνοῇ [6 Ρῥτορἢ δὶς σοργοβθηῖΐ ἰ5 
ΠΙΡΠΟΥ ἴδῃ (παῖ οὗ τῆς ρᾶϑῖ. ἘῸΓ [Ποῖ ἢε ἴ5, ἴο 6 το, ἃ 

παϊϊοηδὶ (οά, Ὀυϊ δα 5υβίδιη5 σϑ δίῃ 4150 ἴο οἴποσ ῃδίίοης, δπὰ 

ἜΧΘΙΟΙ565 ΟΥ̓ΟΙ ἴἤ ΘΠ ἃ ἰαῦρθ σοί ΓΟ] ]ηρ ἰηἤσθησαθ. ΤῊΪ5 15 πηον]ηρ 

ἴῃ ἴῃη6 ἀϊγδοίίοη οὗ δὴ ἱἰηϊοσγηδίίοηδὶ Οοά, δἰ μουρῇ ἰξ 85 ποῖ 

τοδοῃῃδὰ τῃδϊ ρΡοϊηϊ. 

(5) Τῆς τεϊρίοη ἴογ ψῃΐϊο ἢ [ΠΟΥ σοηίοηα 15 βοιηείῃϊηρ οἴδμΟΓ 
τη ἃ ουΐ συ ἢ 85 ἢδα οχίϑιθα ἴῃ ἴἢ6 ραβδὶ, θαϊ νι [5 οοττυρίίοη 

ΕἸ πηι. Σᾧ [1 ΠΊΑΥ Ὧδ οἸεοϊοα οἵ τοϊ]θοῖϊθα. [Ιἰ 15 οηθ νῇἢϊοῇς 

Τ Δ 65 οἴῃ]. 4] ἀδσηδηάβ. [15 1664] 1Π| 6 [ΟΣ τ θῇ 5. ἰῃῖ οἵ βυγωρδίῃυ 
Δηα Ιονα. 

(6) ΤῊ αἰξποιίοη ἰ5 ποῦν ἴοσ ἴῃς ἢτδὶ τς ἄτανῃ (ἸΠουρἢ γΕΙγ 
νᾶρπ6}γ) Ὀεῦνθθη [ἢ6 ϑρ Γ4] δἀπὰ ἴῃ6 ψου]άϊγ, ἰῃ οἴΠΟΙ τνοσάς 

δεῖνθθη ἃ ἴΠ|6 ϑβρ᾽ Πῖι4] το! ρίοη δηα Ὠδίυγε- ΤΟΥ ἢ]. ὃ 

Της οσοπίοηϊ οὗ ἴπεβε Ῥγοροϑι ΠΟἢ5 Ὀγοραῖοα ἴῇ6 ΨΑΥ [Ὁ δῇ 

χα ηδίοη οὗ ΟΠΟΙ ὈΓΟ- Ῥσορθῃεῖς ἱηἤθδησαβ νϊςἢ δηϊεδίοα τῃ 6 
ψοτῖς οὗ ΑπΊοβ αηὰ Ἠοϑβαα ; Ὀπῖ Ὀείοτε ἴἴ{ τϑοοῖνθα ἃ ἤμπδὶ ἔογῃμι- 

ἰδϊίοῃ 1ἴ τοααῖγοϑ ἃ οοῃϑι ἀδγαιϊίίοη οὗ [86 οἴποσ ἰηβυδηςσθ8. ᾿ 

ὃ 5. ΤῪῊΗΕ ῬΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ ΘΟΟΙΕΤΙΕΒ. 

Ι. Τῇδ ῥσό- ὑγορπεῖῖς βϑοοϊεῖῖθϑ σοηϑιταϊα 4 ρθε 1 ἴῃ ἄσνεϊ- 
οΡρπιϑηΐ οὗ ὑσγε- ὑσορῃ θῦϑβηῃ ψῃϊοἢ ὈΘΑσβ ΟἰΟβ ον ΟἹ ᾿αῖοσ ῬσορΘΟΥ. 

Οὐ ΩΡ ΤΥ ῬοΪηῖς ὨΪΟὮ ἀο ποὶ βἰδηᾶ ἴῃ οἷοβα γε δ!  Οηβἢϊρ 

ἢ τὴ Ἰαΐοσ ἀδνεϊοριηθηῖ, ἴπ6 [ΟΠ] ον ηρ τᾶν Ὅς Τοραγάθα 85 
ἴῃς Θββϑθηῖ 4] ἰδαΐιγοθ [Ὁ ΟἿΓ ἰτητηθαϊαία Ρρυτγροβα, νὶΖ. (1) ἴῃ6 
ὨυΠΊΡοῖΚ οὗ ἴῃς μεόλζ σι, ἱποϊι ἀϊηρ τη 6 ΟἸοβ ον τοϊαϊθα ςοςοῖβ οὗ ἴῃς 

Ναζιῖθ5 δηὰ ἘδΘοΟΠδΔΌΪϊο5 ; (2) ἴΠ6 βθ ποτὶ ρυΓΡΟΞΒΘ, σμδσδοίοσ, δηὰ 

ΦΙΕΚ 2. Ν. 647. Τ Οὐπέγα ὅ5τὰ. Κεὶ.3 τος; Ὀυϊ οἵ. Μείπῃοϊά, 48. 
Φ Ορηίγα Μεϊῃῃο]ά. ᾧ Ουμέγαᾳ Μεϊημο]ὰ; Ὀπὺὶ οἱ. ὅπηι. 4.4.2 χ77 Π(. ; Ὑνε. 



Ϊ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΒΑὈϊῖ5 οὗ [ἢ656 Δϑβοοϊ δι οηβ ; δηά (2) ἴἢ6 αυσβίίοη οὗἉ {Π6ὶγ οτρίη, 

{Ποἷγ Ἔχίογηδὶ δηὰ ἱηίογηδὶ σεοϊδιίοηβ, δηα [πεῖν ρίας ἰῃ Ὠἰδίουυ δπά 

ΡῬτορθογ." 
4. Τηδὶ [ἢ656 5οο οἴ65 τερσγεβεηϊθά ἃ ἰαγρε τηονεπηθηΐῖ (ΘΙ ΟΓ 

Ραϊσιοῖίς, οὐ σε]! ρίουβ, ΟΥ ὈΟΪΠ) 15 οἰθᾶσ ἴτοτῃ ἴῃς στοαὶ συγ εΓ5 οὗ 
ποόλί νι τοίειτοα τὸ (νὶΖ. ([ῇῆ6 ομα υπάτεα διάάδῃ ὉΥ Οὐ δαϊδῇ, 
1: Κ. 188. τῇς ἴουγ μυπμάτοα ἴῃ σοῃίεγεησα τ ΑΠΔΡ, τ Κ. 225; 

16 ΗΓ ΟΥ Τογα τοδί ἀΐηρ δ Τ7ευοθο, 2 Κ. 27:1, 25. ψ6}} δ5 (ἢ 6 
οἰϊαϊίοη οὗ βοὴ ὉΥ πδίηθ, 7 διθοηρ ὨοΩι ἵγχὲ ταδί βοεϊθοϊ Μιοδιδῇ 

Ὀδ6η [τ]δῃ (ῸΓ βρεθοΐδὶ τηθητίοη, δίησθ ἃ {Π|Ὶ6 δϑιϊτηδῖθ Ψ01}} ῥἷδες 
Ὠΐτη 5ἰάς ὉΥ 5ἰάθς ψ ΕἸ) 4 δηᾶ ΕἸισῆα, δηά, ἴῃ ϑοῖὴβ σγεϑρθοίϑ, 

δῦονε Ὀοϊῇ. ὯΤΠθδθα ὨυΓΩΌΘΙΒ 5ἰσῊ ποῖ ΟἿΪΥ ἀδαρ ἰηϊεγαϑί ἴῃ 
Υδην  ἢ-ΟΥΒΏΡ, Ὀὰϊ 4]5οὸ δὴ ἱπίθῃβε Ἂδχοϊϊοιηθηΐ Ὀθοδῦθε [ἢ15 

ΜΟΥΒΏΪΡ ψὰ8 ἴῃ ἀδῆροσ ἴσοπὶ ἴῃς Βδδ] 5 οἱ Ἴγτα. 

ΤῊΣ (αἰϊατα οὗ ἘΡ, ψῃϊοῃ ἀδβοῦρε5 ἴῃ6 Ῥυθ]1ς δοῖνν οὗ 186 

ποόλη νι, ἴο τάκ δὴγ ἀδῆηϊϊε τείδσγθεηος ἴο ἴπ6 ϑβοοϊθίϊ6β (Ὀαϊ 

εἴ. Δ Κ. οἶ ΞΕ», δηά : Κ. 2οῦδ, ῬγοῦδΟΪΥ αἴθ), 85. γνὲ}} 5 τς 

51]ΊΘηο6 οὗ ΕΡ σοῃοογηΐϊηρ ΔΩΥ ΡΌΌΪΙς ΔΟΌνΥ οὐ Παῖς ραγῖ, 15 ηοῖ. 

ἴο Ὧδ ἱπίογργοῖθα οἰ ΠΟΥ 245 ἀδϑισγογίηρ ἴῃ νδ]υς οὗ ἴῃ6 τορτθβθη- 

᾿ ἸΔίοηβ τηδᾶθ ἴῃ δαοὴ ((οσ ἴπ6 παιταῖίῖνοβ ἡθοὰ ῃοΐ Ὀ6 ἰδκβθῃ 85 

ταῦτα Πγ Ἔχοϊυβῖνα ἢ), ΠΟΥ 85 ρίν!ηρ 5ρθοΐαὶ ψεῖρῃς ἴο τἰῃ6 ΟΡ ΠΙοη 

ται τῃ6 1Π 6 οὗἩἉ 186 5οοίοτϊα5 γᾶ5 Ἔχοϊ υϑῖνοὶν σε γεα δηᾶ ἀσνοίοά ἴο 

γνΟβἢἷρ δηά τηεαϊϊδιίοη, οσ, οὴ ἴῃ οἵἴπεσ μδηά, παῖ 1ἴ τγὰβ δυεῖν 

Ρυδῖϊο. Α5 ἃ τραῖϊοσ οἵ ἴδοῖϊ, ᾿ξ ψὰ5 Ὀοῖῃ, ([ῃ6 ὕνψο παυσγαῦνεβ ργε- 

βοὴ ἀἰβεγοης ρῃ8565 οὗ ἴδς 1 οὗ ἴῃς μεδἧτ᾽ ἴρι. 
Ἑτοιὴ ἴῃ Ἰδοὶκς οὗ Δγ πηδητίοη οὗ [ἢ βος 6165 θεῖε ἴῃ6 ἀδγ5 

οὗ ϑαϊημεὶ δηά ἴμοβα οὗ ΕἸ) 4 ἢ δα ΕἸ15ῆδα, ἃ ρεηοά οὗ τηογο ἴδῃ 
οὔθ δυπατγαά δηά ΠἢγΥ γοᾶῖβ, γ6 ΤῊΔΥ Ὡοΐῖ δϑϑιπλα ἴηι ψὶ τῇ [ἢ 6 Ρ455- 
ἴηρ οὗ τῇς ΗΠ ϑης βίσυρρ!ς ἴον δα ἀϊεα ουἱ δηά νοῦ Ἰδίεσ 
τονὶνεὰ Ὁγ ΕἸ) 4. Αγραϊηβὶ 1815 τῦδυ Ὀ6 υτρεα, ηοΐ ΟὨΪΥ [ἢ6 πυὴ- 

ὉοΙ5 ᾿υ5ῖ τηρητὶοηθά, Ὀυϊ 4ἰ5οὸ ἴῃς 5ἰδηάϊηρ ψῃϊοἢ [ΠΟΥ δα ἰῃ 
ΑΠΔΡ᾽5 {ἰπ|ὸ ἊἋ8 δὴ ογάδσ ἰῃαϊ τηυδὶ 6 οοηϑυϊεα (1 Κ. 2257). 

« ΤΏς πιοβῖ 5αιἰσίδοίοσυ ἰγεαϊπιθεηῖβ οὗ (ἢ 5 βυῦ)]εοῖ νν}}} θῈ ἑουπὰ ἰπ Κααο. δνοῤά- 

εἰς απα γοῤήεφ, 46 ΗἾ,, απὰ Με, 1. 193-202, 316 ἴ.; ΜΝΈΒ. δορά. ὃς ἴ,, 380-392; 

ΟΑΒ. 1. 209-30; Μαγῦαυπι, δὲς Ξπποϊσξείμμ ἀ. ἐπν. δνοῤλείεμέδμνις (1883), 30- 

59; Ὧλ., τί. “ Ῥχορῆθου," 28. 1Ν΄. τοῦ ἔ; Βιι. Αεὶ,, ο3-1ο3; Κ. 28. Ν. 651 . 

ἐ ΝΖ. Μίοδίδηῃ δαπὰ Ζεαεκίδῃ, ᾿ Καὶ. 221144.: 716πὰ, τ Κὶ. τόϊ, 

Γῇ, Κ. 2,4. Ν. 696 ἔ.; Ὠοῖς α᾽50 ἴῃς αἰϊυτε οἵὗἨ ἴῃς ἘΠ) ΔῈ βίοσθβ ἴο τβεπίίοῃ [Π6 
δοοίεῖ68, , 



ΤῊΕ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤῚΙΓΟ ΘΟΓΙΕΤΙΕΘ Ἰὼ 

ΤῊ 51]1Θῆσς ΠΊΔΥῪ Ὧδ δοοϊάεηϊαὶ, ΟΥ Ϊξ ΙΩΔΥ Ὅ6 ἄυς ἴο [Π6 ἔταξ- 
ΤΑΘΠΪΔΤΥ Δηα Ἰησοτηρ]οῖα σμδγδοῖοσ οὗ ἴῃς Ὡδισδῖῖνοθ 85 ΤΟΥ ἤᾶνς 
σοοίῖα ἀοσῃ. 950 ἴεν ἃγὰ ἴῆ6 Ὡδῖηθβ οἱ ργεῦχι!ς ἩΤΈΩΡ Ῥσορμοῖβ 

ΡῬΓεβοινοα ἴῃ ἴῃς Πἰβίοτίοδὶ Ὡδσγαΐϊνοϑ ([ϑαϊδῇ δἱοης, δηὰ ἴἰὴ 76. 
2615... Μ|ΊΟΔἢ) 5 18αῖ, θυϊ ἴοσ [86 ῥγεβοσνδίίοη οὗ {πεὶσ υἱζεσδῃςθϑ, 
οὔθ τϊρῃϊ ἄδην {Πεῖγ νον οχἰβίθηςα. 

Ιῃ δἀάϊτοη ἴο ἴῃ6 τδην μεόλι᾽ ἔνι, Ὡδταθα δηᾶ υπῃηδιηξά, δηά 
186 Ξοςοίδῖϊεβ ψῃϊοΐ ἀγα 50 τηδεαα ἃ ἔδδίυσα οἵ ἴ86 {{π|65, σορη]]ΖΔΏςσ 6 

τουδὶ Ὀ6 τΔῖοὴ οὗ ἴνγὸ βθοῖβ, ρει ρ5 Ογάοσβ, τἱζ. ἴηΠ6 Ναζίγιίθ5 

Δηα ΘΟ ΔΌΙο5, ἴῃ 6 Το 615 οὗ σψῃϊοῖ, ἢ] ἢοΐ τοοκοηθα 48 

πεδλι᾽ ἴρε, βΒῃδτα ἴο βοηθ οχίθηϊ (ΠΟΥ [4645 δηά {ΠΟΙ ψΟΥΚ 845 861- 

γὙδηῖβ οὗ Ὑδῃνθδ. 

ΤὮς Ναζίϊεβ (ρρ. 56 .), ταγεὶγ τηεπιοηδᾶ, ψσοτο ἱπάϊν! ἀπ4}95 Ἐἐσροςοΐδ! 
οοπβοςταϊο τὸ Ὑδονςεῇ, ἴῃς σοηβεογαίίου ἰακίηρ ἴῃς ἔογῃῃ οὗ ἃ νον ογἦ ἀδάϊ- 

οδϊϊοη ἴῃ νυν ϊο ἢ βοτὴς τοβιγϊοτοη ννὰ8 δϑδυτηθαὰ (ἐφ. ἰῃ ἴῃς οα86 οὗ ϑδιθβοῃ, 
85 Ὁποβοσηῃ δαῖτ, ἴῃς Ροϑββεβϑίοη οὗ ννῃϊοἢ βεουτεὰ ἴο δἷπὶ Ὑδῆν εἢ ̓5 δρί γι; 

ποῖς Αἷσο ἴῃς οὐ] σαϊίοη ρμἷδοεὰ ὑροῦ δ158 τπηοΐδει, ἀυτὶηρ Ῥγερ ΔΏΟΥ, ἰῺ τεΐετ- 

ἐῆςς ἴο πο δηὰ υποΐεδη ἰοοά). δ'᾽γε δῖε οῖ ἤσγε ἰηϊογεβιοὰ ἰῃ τῆς ἰαῖοτ 

οοὐϊθεοδίΐου (Νυ. 65:8. 18. 2) Ῥυϊ ἵνο τὨϊηρβ βεότη υΟΥῪ βυσρεβίῖνα : (σα) ἰδς 
ίλειϊ ἰῆαιϊ ϑαιωβοηβ Ναζίγαϊς ἱηνοῖνε ὦ Ἂχ! το οὗ στοαὶ βδιἰσεηριῆ ἀραϊπδὶ 

στα ϊ 5 επῃετηΐεβ, Δηὰ ννᾶ8, ἰπ ἰδοῖ, ἃ νοῦν οὗ δρβιϊπεπος βοὶ εἶν ἔοσ τοαγέἐξε 
Ῥυγτροεδβῖ δ αβ τ]58 ρευύπαρβ ἴδε τοοῖϊνα ἰπαὶ Ἰεὰ 4150 ἴο ἰῃς οτραῃίζαίΐοῃ 
οὗ τῆς Ῥαπάς οὗ »κεὐλΥὲνε (ν.1.})} (6) ΤὨς τεΐετγεηςς οὗ Ατοοβ (2}}7) ἴο Ναζί- 
τῖϊεβ, 1 ραταὶ ε στὰ  Ἰ ρτορῃεῖβ, ψ πο δα Ῥδδῃ οδυβεὰ ἴο ἀπ τυῖπο, ἃ βίῃ 
85 ῥτεδῖ δ5 ἰδαὶ ψν ΠΊ ἢ ννᾶ8 σοτητηϊεἀ ἴῃ ἰοτοϊ αἴης ἴδ Ργορῃεῖβ ἴο ῬγορΒ6βγ. 
Ἑτοῖλ 1815 ψὰ τηυδῖ ἰηΐες ἴδδὶ ἴῃς ῥγοι το οὗ νῖπε (ν δὶς ἢ 88 τεραγάδα 

ὈΥ 41} ποτωδάϊς ἔγῦε8 ἃ5 ἃ ἰυχυγυ Ὀεϊο: σης ἴο ἀρτίου υταῖ 11{π, ἢ δηὰ ν᾿ 85, ᾿ἰκς 

δευ συ Υ̓́, ἃ ρατὶ οὗ ἴῃς τουϊζΐης οὗ Β48]- ννουβῃ!ρ 8), 8ἃ5 νεῖ! ἂς [δὶ οὗ ουτἱησ 

ἴθς αὶ νας, δἰ οὔὸ [ἰδ οὐ δηοΐδποσ, ἴῃς τοϑισὶοϊίοη δϑϑυσηθ ἴῃ τῆς οοῦ- 

βεοτβιίοη ; δυΐϊ ἔμ Ποτ, ταὶ [5 βεγνίος ννὰβ οπς νης ἢ, κα ἴῃς ῥσγορῃεῖὶς 
δετνῖοςς, τεοεῖνεα ὙΔθννε ἢ 5 Δρρτοθδίϊου δῃὰ ννὰβ ὑοῦ οὗ Ὀεΐηρ οἰϊεὰ δἱοηνσ 

σι τ. ἈΝ Βεῖδεν, πον, [15 ἀΡρβιϊποηςς τοργοβεηϊεα τηοσγεῖὶνγ ἃ βεγνίος ἴῃ ᾿γ8Γ, 

πηϊηϊεττυριςα ΌὈΥ Ρετίοάβ ἴῃ ψ ἰσ ἢ οἿς γἱ᾽εἸ 5 Ὠἰτπηβεϊ ἴο ρίεαβυτγε, ἴμαὶ '5, δὴ 
Δὺβοϊ αἱ εἶγ ἀΡτοκεη δογνίοα, οὐ ταῖμποσ (85 ψ ἢ ἴῃς ἘΔΟΒΑΡ 65, υ.ζ.) 8 
5ΌΓ ὑτοϊεβὶ αραϊηπδὶ Βδδ] σι (νης Ὀεΐῃν ἃ βρεςοΐδὶ ργοάυςϊ οὗ Β828]᾽5 ἸΔη4), 

8υ. Κεΐ, το3. 

ἘΝον. Αγεῖ. 11. 134; ϑοῦν ΑΙ, δον. Αγ ερεαἠεγέῶνεεν, 1. τοὶ Ε.; Κι. 28. Ν. 
όςγξ. 

Τ᾿ ΝΕΞ., δοοῤλ. 84,389: ϑοῦυ!Σ, 7ΖΑεοί. Ἱ. 163; Κυς, Δ᾽]. 1. 3216 ἢ, 

ᾷ ((΄. αἷϑο τε αἴας οὗἩ ἰῃ6 δηςοίεηὶ Οτϑεῖβ, δηὰ οὗ Μομαπιπηεάδῃβ ἰο- δ γ. 
Ι 5εδννα ιν, ἐσε. εἰ. ἸΚ. σε. οἐΐ, 



᾿ ΠῚ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

[86 ρεπογαὶ τηοαηΐηρ 5 ἴῃς βδπια; ἕοσ ἴῃ ὈοΪὮ οα565 τῆς ρυγροβε ἰβ ὑγοίεβξί, 

18δὲ 15, οοῃβδοσβαίίοῃ ἴο 'νᾶσ. ς 

Αποῖδοσ βοοίεῖυ ογιβεοῖ ὙΠ Οἢ βαοῖηβ ἴο αᾶνα δε ῥτοσηϊμεηΐ ἴῃ ἴδ δδα 
ἈἸπλῈ5 νγὰβ ἴμαΐϊ οὗ με Ἐξοδβαῦῖϊε5, ῈΟ Δρρεᾶγ δῃὰ ἀἰβαρρεᾶγ ἴῃ [5γᾶς 1 15} 

Ὠἰβίουυ αἰπιοβῖ τηγβίογίουβὶγ. Αβϑυτηίηρ 5 ἴα ἴδε ΠεΒοπδάδὺ ψοπὶ Ϊεῆυ 

τοοἷς υρ ἰηῖο 5 σΒαγῖοι δῃὰ ἔπ Ἰοϊπεὰ ψ ἢ ΒἸπις ΙΓ ἴῃ ὨΪβ Ὀ]οοάν σοσὶς ἔοσ 

Δαν ἢ (2 Κ. τοἱδῦ) νγαβ ἴῃς Ἰοπδάδῃ οἰϊεὰ ἴῃ Τεγεταϊδ, ομδρ. 35, 85 ἴδε 
δηςαβῖοσ οὗ ἴε ἘδοδαΡίϊοβ, νὯο ῥγο δι ὶϊεὰ ἴο ᾿ἢἰς ἀδβοδῃάδηίβ ἴῃς ἀτί πκίην 

οὗ ψῖῃς, ψ)1Ὺὲ ΤΊΔΥ ΤΆ Κα ἴῃτες δϑβοσίοηβ : (4) ἰπ Ε]15})4᾽5 {1π|68 ἃ βεοῖ ΟΥ̓́ΓΔΙΏΪΥ 
ΟΥ̓ ΡΕΥΠΔΡΒ ογάδσ οχίβιοα, ρεάρεά ποῖ ἴο ἀγίηῖκ νης ([Π6 βδυιαροὶ οἵ ἃ ςογ- 

τυρίεα οἰν!] Ζα 110), ποῖ ἴο δῆραρε ἴῃ ἀρτίουϊυτςε οὐ ἰῃ ἴῃς Ὀυ]άϊηρ οὐ Πουηε8 

(παῖ 5, ρἰεαρεά ἴο [πε ῥγίχηϊτῖνα ποιηδάϊς 11{6); (6) ι15 ρίεάρε ννὰβ τυοδάς ἴῃ 

[δε 5εγνίος οὗ δῆνε (οἷ, [Ὡς παπιε5 οὗ ἴβοβε ψ βοτα [εγετηϊδἢ Ὀσουρῃϊ ἰπῖο ἃ 
σμδτηρεσ οὗ ἴῃς ἴετηρὶςο, 411] οὗ ψ ῖο ἢ ἐπὰ ἢ γα, ἀπά 4150 [ λει 5 ΟἹ οὶ δ 

νοτάβ, υἱζΖ. ἴΠαἴ ἔοτ Ὑδῆννε ἢ β βεύνῖος ἴβεῖς 58}.4}} αἰνναγβ Ὀ6 βδοῃβ οὗ Ϊοῃ δα 80); 
(ὦ ἴδε 1" οἵ τῃϊὶ8 βοοίεῖν ψὰ8 ἃ ρτοΐεβὶ ἀρδίηβι ἰυχύγυ, ἱπιειαρεγδηςο, δηὰ 

Ἰ4οἷαῖτυ, δῃηὰ ἀραΐϊηβὶ ἴῃς Οαηδδη 5} οἰν}]Ζαϊίοη οὗ ἴῃς τἰπς5; δηὰ ννᾶϑ ἃ 

τεδοϊΐου ἰοναγὰ ἴδς γί πιλτῖνε 5ἰταρ] οἰ γ οὗ Ισγαεὶ. ΑἾε τδγ ἰεᾶνε υπβει]εὰ 
18ς ᾳυοσδίίου ψδεῖδεσ [ἢϊ5 ογάοσ ννγ88 ἰουπάεὰ οὐ ἴδπε τηοάεϊ οὗ ἴῃς Καεηϊΐεβ Ὁ 

(οἴ, τ ΟΒ. “ὅὅ, [υ. 116,1 5. 156), οὐ νγᾶ8 τὶν ἃ ἔδυ ἀεβοοπάεα ἔγομπι ἴμετῃ. 
““ὍΤΏΉΘΥ τεργεβεηϊοά ἴῃ εἰϊ ον οᾶ8ε ἃ ἴγρε οὗ δηςδμου ἴϑτη ᾽᾽ (ΚαυῖΖθο ἢ) ν ΒΘ ἢ 
νγ85 ΟἸοβεἷν τεϊδϊεὰ ἴῃ ἔογωι, πὰ ἐβρεοῖδ!ν ἴῃ βρίϊ, ἴο {παῖ οὗ ἴῃς »εὐῤλτ᾽ ἐπε 

δηά [ῃς Ναξζίγιεβ, [Ὡς ἰἤτος ἰορεῖμεν σοπδίϊτυϊηρ ἃ σοτηρδγαίνεϊυ πεν δηά 

ΘΧΙΓΔΟΤαΙΠΑΤῪ ργοραραπάδ ίοσ ἴδε οἱ ἀ-ἰἀϑδῃἰοηεὰ ἰάεα οἵ Ὑδῆν εἢ 85 ἴῃς ροὰ 

οὗ ἴῃς ἀεβοτῖ, δῃὰ οὗ βίογτῃι δηὰ Ὀδίο, ---- δὴ ἰάδα νυν ο ἢ οαγτὶοα ἢ 1ἰ 5ιστ- 

ΡΙ ον ῬοΙ οὗ ᾿ς δῃὰ οὗ οὐ]ῖ, 

4. Α ἔδν ροϊηϊβ σοϊδιίηρ ἴο ἴῃ 6 ρσθησΓΑ] σμδγδοῖοσ δηά ἴῃς ὨΔὈ15 

οὗ ἴῃ656 ῥσορῃείς δϑοβοοϊδοηβς ἄδβοσνα σου! ἀΘΥΔΙΟΏ. 

(1) ὙΏΙΙ6 ἴῃ ϑϑηλι 6} 5 ἔπχα ἰἢ656 βοοϊεῖο5 οσα δαηάβ οὗ πηθῃ 

τονίηρ ἴοτῃ ρΐδος ἴο ρἷδοα (ΡγοῦδΟΪΥ ἴῃ ογάοσ ἴο ἄγαν οἴ οῖβ ἰηΐο 
{πεῖν ἀϑϑοοϊδιοη Ὁγ ἴῃς σοπίδρίοη οὗ {ΠΕ ῚΓ δἰ υϑιά5γ), ἴῃ Ε15}.8᾽ 5 

τἰη]6, ἴεν δα δάορῖεά, πλοῖα οὐ 1655 ΠΙΠΪγ, ἃ βεῖ]ο τηοάς οἵἉ [ΠΠξ 6, 
{Παὶγ σοϑι ἀθησθβ θείηρ δ ρτοαῖ βδηοϊυδσιθς ἰκὸ Οἰ]ραὶ (2 Κὶ. 455), 

Βεῖμεὶ (2 Κ. 25), οἵ δ ρο]τἰςαὶ σοηῖσαβ ᾿ἴκὸ ϑατηδγία, θαπας οὗ ΗΓ 
ΟΥ̓ τῆοτε ᾿ἰνίηρ ἱορεῖπεσ (2 Κ'.. 21), δῃηᾶ βουμετηγ65 δ ἃ σοσηγηοη [80 ]6 
(2 Κ. “33, να βοπλα διηοηρ ἰἤδηὶ οτα πηδιτὶοα (2 Κ. 4). 

(2) ϑαιῆμεῖὶ, δ μουρῇ 4 ῥγουϊηθηΐ δάνίβοσ, νγὰ5 ΡΓΟΌΔΌΪΝΥ ΠΘΥΘΙ 

ΤΟΔΪγ ἃ Ὠεδὰ (ποιν βίη άίηρ τ 9. 195), δηὰ δύσει! υ πονοσ ᾿ἰνεᾶ 

ΦΌο Βα. Δ . 120; ὅπι. Κ᾽ ε].3 τοαλῖ. Κα. 2). Ν. 6:9. 

ΒΒ. Δ᾽εἴ. 20, 30, απὰ λίειυ Μ ον]ά, τ8ρ5, Ρ. 729; οἷ. Εν. ἰδέ 1Ψ.. γο; ϑὅ.ῆγα. 

82. Ν. 46, ὅ55πι. 4, “1.3.3... Καὶ. 28. Ν. 659. 



ΤῊΕ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙῚΟ ΘΟΓΙΕΤΊΕΘ 1.111 

μι Ποῖ (1 5. 190᾽5), υη]6 55 Νδίοι ἢ τηθδηϑβ “ ἀν] ΠἸηρ5᾽";" ψ Ὡς 1ἴ 
ΜᾺ5 ἃ ΠΟΙΏΤΩΟΏ Ουβίοηι [ΟΥ̓ [Π6 τὴ ἴο “72 ὀφγογέ (2 Κὶ. δ, οἷ. 61) ΕἸ͵518, 

ἃ5 ἀἰ5.10165 Ὀείογε ἃ πηδϑίοσ. 

(3) Τῆεβε δϑϑοσιδίίουϑ ἤᾶνα Ὀ6ΘῺ ἱΓΊΡΓΙΟΡΟΙΪ τεστηθα “ΘΟ ἤοοἶ 5 Τ 

δηςσς [6 ΤηΘΙΌΕΓΘ ἀγὸ δἰσοδαγ δηραροα ἴῃ ΡυὉ]1ς ψοσκ, δηα ϑοηγα 

οὗ [Πδπὶ ἃζὲ τηδεγθα,  Π16 πο ρῆγαβα οσουσβ ΙΓ ἢ ψουἹὰ 050} 

[6 υ86 οὗ 186 νψοσάᾷ. Μοζϑονοσ, ἴῃς 1ἄϊουῃ οὗ ἴῃ {{|6, ςσοης οὗ 2ἠς 

πεόλι᾽ ἴηι, ᾿ορεῖδοσ ψ ἢ ϑεις ὑδᾶρθ, τοαιγας ἴῃ 6 σοησορτίοῃ οὗ 

συ] 5. ΟΥ σοτροσζαίίομβ. Νονουῖῃ 6 1655, Μὰ 416 ϑνδισδηϊοα ἴῃ 500- 

ροϑίηρ παῖ ᾿ῃϑίγαοιοη γγᾶβ ἱτηρασιθα (εἶ. 2 Κι. 453 6.) ; δηά ρῥτορδ- 
δὶγ [Ὡς ρῥσορπεῖὶς ᾿θοβηίαυς δηα ποτηεποϊδίισα ΜΏΙΟῆ Ατὴοβ ἑουπμα 

ἴη Ἔχίβίθηςσα ᾿δα 115 ΟΥΡΊΏ δπιοηρ ἴμοτ. ἢ 

(4) Τῇδ ππειηρεῖβ οὗ τῆς δϑϑοοσϊδιίίοῃ αἰ ποῖ Ῥσορ 650 45 ἰηα]- 

νἱάυα]5, Ὀὰπ ἸοΟΙΠΕΥ 1 ἃ Ῥοάγ, δηὰ ἴῃ {πεὶγ ῥσγοςσθββίοηβ (1 5. το ὗ 
ἴδεγ ψέσε, ἴῃ ἕαςϊ, σοηἀδυοιίίηρ 4 Κιπά οἵ ρυῦ]ῖς ἡνοσβῃὶρ δἱ [ἢ 6 

γαπουβ Πρ Ρ͵δοθ5 ΟΥ βαποίυδσίθβ (οἴ. 15. 20). 
(5) ΤΕ δοβίδϑυ (1 8. το Ὁ 39) ννὰβ ἴπε ρῃγϑιοαὶ δηα ρϑγοθοϊορίςδὶ 

σοηΠοη ὃ ἰῃ νϊςἢ ἴΠ6Υ Ροτίογμηθα {Πεὶγ βοσνίςθ, κτἢ6 μδηά οἵ 

Υδῆν ἢ (1 Κ. 185 2 Κι. 4152) Ῥεΐηρ ὑροὴ (πεῖ; δηὰ [15 “ ΠΟΙ͂Ὺ 
ἴτθηζυ," ἢ ἢ ψὰ5 ἰσοαῦθην ἰηἀιιοδα Ὀγ τηυϑὶς (εἴ. ἜΒρθ οί γ ἴῃ 6 

οᾶ56 οὗ ΕἸ15}.4), ραϑϑεά, δοοογάϊης ἴο Εὶ (Νὰ. «αἰ 5 5), ἴῃ ρατῖ, 
ἴοπι Μοϑδβ ἴο ἴπ6 βενθηΐγυ εἰάειβ, δηὰ ᾿ἰπεὰ {Πδηὶ ἱπῖο [6 σοηάϊ- 
ἄοῃ οἵ εὐοβίδογ. 5111 βαγίποτ, [ἃ τῆν 6 ἰηΐειτεα ἔτοτῃ 1: Κ. χοῦ 

ἴ[ῃαϊ τὴ6 μεόδλἑ᾽ ἴηι ὍΟΓΤΘ ἃ ρου δῦ τράτκ, ν ]σἢ αἰδιϊ συ θη οα [Π6ῚΓ 

5861νΊς 6. [} 

(6) [τ ϑδιωι 6}᾽5 {πιὰ [ἢ 5 υρτϑίηρ μδά 115 οσσαϑίοη ἴῃ ἴῃς ῬὮ1]15- 
ἴης οτὶϑὶβ, ἤθη [5146] 5 Ἔχἰβϑίδηςθ ᾿γὰ5 [ῃσοαϊθηθά, δηᾶ [ἢ6 τοϑυὶῖ 

Β8ο Θ΄. ΠΣ, 7ζεο. 1. 41; ΝΝΕΞ. δνοῤά. 3902; δῃὰ πιοβὶ οὗ ἴθ οἹάοσ σοτὴ- 

τηεηίδίογϑ ἢ Ὀσὶ Π}) ἀεποῖεβ ἃ 2αςέογαἰ αδοάξ, ἀτιὰ 15 Παγαὶν ρργοργίαϊε 85 ἃ ἀεϑίρ- 
πδὕοῃ ἴοσ ἃ ὑγορδεῖίς τοϑίἀθηοθ. Μούβρονοσ, ἴῃς δῦβϑεησε οὗ ἴΠ6 αγιὶο]α στα σου 5 

ἀφαϊηςῖ ΔΩΥ Δρρε ]δῦνε 5 σηϊδοαιίοη. [1 15 ἢονν βαπ ον ἰδίῃ ἃ5 ἴῃς δῆς οὗ 5οπης 

Ἰοςαῖτῖγ ἰῃ Ἐδπιδῆ, ἴΠ6 ῥγεςΐβδο πηδαηΐηρ Ὀεΐηρσ ὑκῆονη, 85:6 δϑρθοίδ νυν, Ὠγ. ϑασε. 

1241, Δη ἃ κτί. “ Ναίοιἢ," 28, Ἡ. Ρ. ϑυν δηὰ Βυ. οἡ σ 5. 1οἹϑ; (Ὡς. τί. “ Ναίοϊῃ," 

ΕΒ. ΒΒ5Ζ., πὰ ΒΌΒ. 

ΒΥ Εν. “752. 111. 401.; Ὧλ. 2,8. ΙΝ. τοῦ; Κυο. Δ . 1. τος; Ὀυΐ ν. ΕΞ. 
ἔγορά. 85. 

7 5.0 Ὧλδ. 223. ἵν. το; εἴ. Κ. 28. Ν. 6ς6. 

ᾧ Βυ. Χε. τοοῦ ; ΟΠε. 28. 3872 ἴ. ; Οἰεβεῦσοςοδί, δὲς δογωδεραδωπκ ἄ. αἰίετί. 
ῥνοβλεέρπ, 38--72. 

! Κυδοιζβοδιηδσ, υοῤλεί κι. ϑελεν ἐρε αἷδ, “γα, οἱ ἈΚ. 28. Ν. 6:6. 



᾿ὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ 

ΜᾺ5 “4 Ὡδίϊοηδὶ γο] ρους δ 15145:|,᾽᾿ τ οἢ ἀραὶ σάτα ἰογναγα, 
ΡΟΙΏΔΡΒ5 πῆοῦα 5(γΓοηρὶυ, ἴῃ ἴῃς οΥἱβ5. οὗ [6 Τγτγίδη Βδδ]ϑηι ἴῃ ἴῃ6 

{ἰπ65 οὗ ΕΠ) 84 δηὰ ΕἸ15ῆ4Δ. Τῆθθα πδίίομδὶ ἀἰβαβίοις ἂύὲ ἴῃ6 

ἐχργεϑϑίοη οὗ Ὑδῆνεῃ 5 δῆρεσγ; ἤδθησς [ἢ σϑαςοίίοῃ ἰῇ ἴΠ6 ἴοστα 
οὗ ραἰτίοιίς βρὶ πΐ, ἴῃ οἴου ννοσάβ, [6 5ρ:Ππ| οὗ Ὀδί]6. 

(7) Ταδῖ 560] 15 [λουρῃϊ ἰο 6 ἴπϑδῃθ, Ε]15}.4᾽5 τ σββθηροῦ “τηδά᾽" 
(2 Κ. 9); τἰῃαι ἴ86 ψογὰ ΠἸὯὮΠ, Ὁ φγοῤ΄άσογ, ταθδὴβ 11 σα γ “0 ὥγοῦ 
(5ς. ,»α»1), 1.4. ἡ αν αὐ {ἦς »ιοιζά, δϑὰ ἴμᾶὶ ἴῃ6 ἰηβδηθ ΨΕΓῈ 

Ἰοοκεάᾶ ὕροῃ ἴῃ 411 ϑαπλτῖς δη Πα Υ ἢ Τασροοῖ δηά ἀνα 85 Ὀείης 
σοηίτο ]εα ὉΥ ἀδιηοῃβ (εΐ., Φ4.»., Ὠανιὰ δ ἴῃ6 οουτγὶ οὗ Αςἢϊ5ἢ, 

: 5. 21.321 --- 41} ροϊηϊ ἴο ἴπε ῥγέβεπος οὗ ἃ ἰαῦρα δἰδηθηῖ οὗ 

ΒῸΡεγϑ ο ὕροῦ ἴῃς ϑυδ]εσῖ οὗ ῥτορΘΟΥ, δηα δἷβο βῇον [15 Ἔεηο- 

ἄοηδὶ δηά δοβίδις ομδζαοῖοσ ὙΠ ἢ 656 (Δοῖβ Ὀείογα υ5, Ὲ ΤΏΔΥ 
σοηοϊαάθ ἢ ρσοησγαὶ ἴηι ἴῃ6 ορὶπὶ οὗ [656 δϑβοςίδίοηβ, ψΏ 16 

ἰηΐθηβα δηῃὰ ὕροὴ ἴῇ6 ψΠΟΪΘ οσοττοοῖ, γὰ5 Πενουῖῃ 6655 85 ὨΔΙΤΟ 

ἃ5 ἰἴ νγὰ5 ἰηἴΘΏ56, 8ἃ5 οὐδ 89 ἴἃ 8 σοῖτοοῖ; δηᾶ ἴῃαϊ 1 ρασίοοϊ 
Ἰατροὶν οὗ [86 5ριϊ οὗ ἴῃ6 ἔουγ Βυηπάτγεά δηὰ δήγ Βδα]- ὑσγορῃεῖϑ, 

Δῃ ϑϑοοϊδιίίοῃ οὗ ΨΘΎῪ 5: ΓΔ. ἡδίαγα (Φ.2.). 

4. Τλε πᾳιυεβιίίοῃβ οὗ τΒεῖς οτἱρίη, μεῖς ἐχίεγηδὶ δηὰ ἰηϊθγηδὶ τεϊδίϊοβ, δγα 

οὗ γτεδῖ ἱπίεγεσῖ, (1) (οποογηΐηρ ἴμε οτἱρίη νὰ δου! κηον {π||6, θα 

ςεγίδί ἢ Ροϊπῖβ Δ Ὀ6 στουροα ίογ ςοποιἀετγαιίΐοη : ΤΏε Τδαγδοῖοσ οὗ δποὶεπὶ 

ϑοιητς ᾿ς (νυ. ἐφ. ΕΒ. 8.νε ; Υε. δ}ν Π|Ι.; Βαγίου, ϑξείχά οὔ δερεῖῆς 
Ονγήρίνις; Τάρσταῖρε, Ζιμάες τιν ἠες γορίονες σόν ἐίφιες), ἐβρεοῖα]ν α8 βεθῃ ἴῃ 

15 Ρυγεβῖ ἔοστῃ ἴῃ Ατὐδοῖα," νὰ5 Ὀυΐ 510 ΜΠ ἘΠῪ σμδηρεὰ ἴῃ [Π656 δαγὶγ ἀδγβ οὗ 

Ἰεγδεῖ; δὰ Ῥαϊεβίίης, {κὸ Ατὐαρία, 8 118 ἀδβετγὶ ᾿ς, ἰζ5 σοτηρυ βοῦυ [δϑιβ 

(“ἴῃ ψὶς ἢ τὴς 5ου] εδϑιϊγ ἀείδομος 15εἰ δὰ μαηρετ ἐπάβ ἴῃ τηϊπά ἃ ουτουβ 

Ῥαϑββϑίοῃ, πιϊχεὰ οὗ τεϑὶσπαίϊΐοῃ δὰ ποῖ δηρεγ᾽ [0Α5. 276΄. 29; εἴ, ϑοδυϊι, 

ΖΑεοί, 1. 102 8.7), 15 Βαρὶϊ οὗ σοπίίϊηυουβ ννϑγ, 115 υπἱ έουσαν οὗ τεϊρίουβ ᾿ς 

(στονίηρ οὐυἱ οὗ ἴῃ ἐχοϊ]υβῖνα διϊθηϊίου ἴο ἃ ἰγῖραὶ ροά), ννὰβ ψν εἰ] πιϊεὰ ἴὸ 

Ῥτοάυςε δηὰ ἄδνεῖορ ἔδηδίῖς βιη, ἃ5 15 βοννῃ ὈΥ ἜΥΟΥΥ σΘΠΙΌΣΥ οὗ ραβὶ Ὠἰβίογυ, 

δὰ ΌὈΥ ἴῃς ῥγεβθηςς ἰο- δ ἱπ ἴῃς Μοβαπιπιεάδη νου] οὗ ἴῃς ἀδηοὶηρ δηὰ 
Βον]ηρ ἀεγν βῃοβ, ΒΟ, Ὁ ἃ ρεουϊίαν ΠΠἔὸ δηὰ ἴῃ βίγδηρε δοβίδιὶς ογὶθβ, δε οὶς 

ἴο βδουγζε δπὰ ἴο ὄχρζεββ ἰδεῖς γε !ρίουβ Ἔχαϊδιίοη, Ατωϊὰ βυς ἢ βυττουπάϊηρβ 

τῆς τεϊσίουβ ἐδ ο]ηρ, ἱξ δ 41} δινακεηδά, Ῥεσοϊηθβ ἱπίεηβε, δηὰ ἴεπάβ ἴο Δ 

“ρδηίγα βε᾽ [-βυττε πάθον," ΠΟ ἢ πα 5 σοπογεῖο Ἐχργοββίοῃ ἰῃ ἃ τεηζίεα βἰδῖς, 

[αὶ βοιηδιϊ πθ8 ἱηνοῖΐνο5 βοἰ ἰ-τυἸατίοη, Ὠυτηδῃ βδογίῆοο, δηὰ ἴδ6 ἰτίρυϊο οὗ 

τοδί ἀδης (ϑοδυΐίΖ, 7 εοί. 1. 104). 

Φ ΕΥΕΙΥ γδδὺ πος (ἢς ψοτκ οὗ ΜΕΘ. Ὀτγίηρβ ἰσγασὶ ἱπίο οἴοϑοὺ σοι οηϑῃΐρ ἢ 

Ατανία; οἷ. [η6 τϑοδῃΐϊ ορὶηίοης οὗ Βαγίοῃ, οὐ. εἰ, 287 ΠΗ: 5.1. (υτί55, δγέρεέδ θέ 

δον Κεβσίον 70-ἀ(αν; δηὰ (ἢ ς.᾽5 [γα 6 Ὠγροιῃοβὶβ ἰῃ 452., (8., δῃὰ 
εἰβονῇογα. 



ΤΗΕ ΡΕΕΞΡΕΟΡΗΕΤΙΓΚ ΒΟΓΙΕΤΙῚΕΘ ἵν 

(2) Τῆς ρζόβεῆςς οἵ Βδδὶ-ργορποῖβ διποὴρ ἴῃς Ὑγτίδηβ, ἱορεῖμον ψ ἡ} τἢς 

δεῖς ταὶ τωοϑὶ οὗ ἴδε σγτοντῇ ἴῃ [5γα6]᾽5 τῖτυα] (Δπὰ ἐξρεο δ! γ ἴδαὶ οὗ τηδηϊὶς 
δΔηὰ Ξούοςῖγ) οᾶπια ἔτοσῃ ἴῃς (απδδηΐϊΐεβ, δῃὰ ἴῃδὶ ἴδε ἰάδα οὗ ριορβεῖβ οὐ 

πεόλτ᾽ νε ἢτβὶ ἀρρεδυεὰ δἱ 815 τἶτας, ἰεδὰβ υ5 ἴο βῃρροβε [δὶ [Ὡς ὑγε- ὑγορῃεῖὶς 

δος εἴϊε8 δ'Ξο ννεύε οὐ ρίηδ!ν σα πδδη 58." ΤῊ οοουττεῦσα οὗ ἴδε νογὰ μπαόἀξ' 

πῃ Ῥῃοδηϊοίδῃ, ἃ5 νγ)6Ὲ}} 85 ἴῃ ἴῃς Αβεγγίδῃ Νεῦο (3 Ηευτα65), ροϊπῖα ἴῃ ἴῃς 

βᾶτης αἰτεοῖίίοη, ΤὨς 5γδεϊ ἴεβ, οὐβεγνὶηρ τς ργοροβϑγίηρ (δαὶ ἰδ, [ἢ ς ἴγδῃ8- 

Ροτῖ διῃὰ ἔτγθηζυ) οὗ ἴῃς (δῃδδῃ 8 νου ρρεῖβ, δἀοριεὰ ἰΐ, ἃ5 ἴΠοΥ δἀοριοὰ 
ΤΩΔῺΥ Οἴδοῦ τος (οὗ, ἰῃς νὶενν [αὶ Ὑδῆν ἢ ΒἰτηβοὶΓ ννὰ5 ἃ (δηδδηὶ  β ροὰ 

δάἀορίεα Ὀγ Ιβτδεῖ; βο [,δηά, 71 7. 11. τόο ἢ, ἈΝΚΊ. Δαόεϊ-.Βέδε τοιαἱ Δεῤεί- 

δαδεῖ, ὉὈνὶ νυ. Κυε. Αδὶ 1. 398 Η.; Κῦ. λίεμιε δίνω, Ζεϊδεγ, ΧΙ. 828-- 
883). ΤῊ! 5, οἵ οουγβο, ἱτιρ]} 165 τη ογεὶνγ παῖ ἴῃς οχίθγηδὶ ἔοττη, 85 ἴῃ ἴῃς οδβς οὗ 

εἰγουτης ἰ5οη, νν85 ἴδ καὶ ὈῪ ἴ86 5γδε 65, ἔοσ ψἱτΐῃ ἃ βδοτῖ τἶτης ἱΐ τννῶ5 βρίτιῖ- 
ὉΔ]]χεὰ. Τῆς οσοππεοιίΐοη οὗ δ] [5 ἢ [86 βρίτὶϊ οὗ ννὰσ ἀδνεϊορεά ὃν τδῃς 
ῬὨΣ]Π πα Ορργεββίοη 85 αἰγτεδὰν θέε ποῖεά. Ο(ἴ, 1 5. τοῦ, ἴῃ ννῃὶς ἢ 580] 15 
τορτεβεηϊςα 88 εηϊογίηρ ἰηΐο (ῃς 5ίαϊς οἵ ἔγεηζυ δὶ ἰῃς υετῪ ροἷαος ἴῃ ν ΠΙοἢ ἴῃς 
ξαττίβοη (5. ΑΥ'΄., ΕΝ.), οὐ ῥῖΠαν (5. (5, Τβεπίυ5, Ὀτ., Κιι.; Κ, 22. Ν. 6ς3), 

οἵ δ σοηϊηϊκιγαϊίου (80 Η. Ρ. δι, ΒΒ.) οἵ τῇς ῬὨ σι 65 ννα5 ρἱδοεὰ, 
(3) ΜΈΣ ἴῃ ἴῃς εαγὶ εβι τἰπηε5, ρτἰ εβὶ, βεοσ, δηὰ μσόλῥ᾽, ψετε ους, [ΕΥ̓ ΟΝ 

Βερίη ἴο ἀἸἤετεηῖαῖε. Βαϊ, π1]} ἰαΐεσ, [6 τεϊαιϊίοη οὗ ὑγίεβὶ δπὰ ργορδεῖ νγᾶβ 

ΨΟΤΥ Οἷοβ6, 85, ἰῃ ἴ86868 δαυΪΥ ἄδγϑ, νναβ {πδὶ οἵ ρτίεβὶ δπὰ βεςτ (εἴ, ϑαπιυεῖ, δηὰ 

ἴῃς Αταῦὶς ἐδλξ», ἀδηοιίηνρ σέε, οὐ σοοίλεαγεν, Ῥτο Δ ΡΪΥ, ἱῃ δΑΥΪΎ τἰπιο5, οἣς ἴῃ 

οδαῦρε οὗ ἃ βῃγί πε). [Ι͂ἢ ἰαῖεσ ἀδαγβ, ἤδη ἴμεσε βθεσῃβ ἴὸ ἢανε Ὀδεη δηϊδρσοπίβτη 

Βεΐϊνεοη ῥγεβὶ ἀπὰ ρῥσορμδεῖ, [15 ἀϊδεγεῃος οχίϑιεά, ποῖ 50 τυ ἢ Ὀεΐνεςῃ ἴῃς 
ἴννο ογάεγβ, 85 θεΐνεη ἴδε ῥγίεβιὶ ογάεσ δηὰ ἱπάϊνὶ ἀυδ] ρτορβεῖβ νῇο δά 
τίβεη ἃρονς πεῖν 6 ον Β, δηὰ τερτεβεηϊεά ἴῃς ργορδεῖϊο ογάογ ἰῇ σεπογαὶ ἃ8 
Ὀεΐηρ οὐ ἴδε 8386 ον ἰενεὶ ψ ἢ ἴῃς Ρηεδῖ5 (οὗ. ΝΈΆΘ. δορά. ὃς, τος Η.). [π 
1518 }}᾽5 τἶπης ἃ ρυδϑὶ (82) νναβ βεϊεςϊεὰ ἴο νυνϊῖπεϑ8 σοπσεγηΐηρ ἃ ργοΡ ΒΒ ΟΥ, ν Ὠ1]ς 

]7εγεσαϊδῃ, Εζεκιεὶ, ἀπ οἴμεῦ ρσορδεῖβ οὗ ἰδῖεσ {ἰπ|68 σγεσα {Ποτηβεῖνοβ ῥγίεϑβίβ. 
1 ἰς ῥγοόθαθῖς, ἰΒβοτείοσο, ἴμαὶ πὶ ἰδ ς δδυὶν τἰπηε5 [86 μοόλε᾽ ἦρε ετα οἰ οβεἶν 

δϑϑοοίδιεἀ 11} ἴῃς ῥγιεβῖὶβ (Μοζυγάγ, ΜΡ,47. ὃ 488, ποῖε), 85 ννὰ5 ἴγις οἵ ἴῃς 
Ῥτίεβὶβ δπὰ ρτορμεῖβ οὗ Βαδὶ, ἀπά ἴῃ Τ[υάδὴ ; οἵ. [ε. 2οἷ- 3 νυν 2035 1 Δπὶ. 229 
(ν.1.). Τῆε Ὀεδτγίηνρ οἵ 18ἷ5 ἀροῦ ἴδε αδἰτὰὰς οὗ Απιοβ δηὰ Ησοϑβοδ 8 βὶρηϊβοδηῖ ; 

οὗ. Ατὰ. 7101} Ηο. 449 ς! 63, 
(4) Τῆιε ὑπ ῖὙ, οἐ Ἰοϊηϊ δοϊΐοη, οὗ ἰὴς μδόλέ᾽ ρε Ὧδ5 ὈδδῺ τηδηιοηεα (υ.5.). 

ΤῊ5 νν88 δὴ εἽβϑδεηιαὶ εἰεπηθηὶ ἴῃ (μεῖς βίσεηριῃ. ΕἸ) 4 δηὰ ἐϑρεοΐδ!ν ΕἸ5μὰ 

Βεοὰ ἴο δᾶνε ψοτϊκοὰ Πδστηοηϊουϑὶν νυνὶ ἢ νατίουβ βοςϊεῖίεβ, δ μουρἢ [ΠΕΥ 

βδἰοοά ἔατ ἀῦους ἴε. [ἢ ΕἸ188.8᾽5 οσῃ ἀδγ5, ον ενοσ, ἴμετς ᾿νε ἃ τοδῃ ννῇο 

δἰοοά αὔονς δηὰ δραϊῃϑὶ ἢ15 (εἰϊον-»εὐλέ᾽ ἐσι, δοιὰ ἴο βοσῃ ἴπς ννογὰ ργορῇῃεῖ 

ἴῃ 115 ἰαῖεν δῃὰ Ὠίσμεσ υὑϑαρὲ τ σαϊ γα] Ὀς σίνθση. Τηΐθ νὰ9 Μίοδίδῃῃ Ὀδῃ 

τλῆ, νυβοβε βίουυ 15 ἰο]ὰ ἴῃ ᾿ Κ. 228. (ΕΡ). Τῆς εββεηιϊίαὶ ροΐπϊ ἴοσ υβ ἴῃ 

ΦΚ͵ 24.Ν. 63: ζο. ῥνορΆ. τ,ἴ.; υο. Δ᾽. 1. 216 ἴ., 317; ΤΟΥ, ίειο ον, 

ν.139; ἐομῦγα ΘΟΏΟΪΖ, 7ΤΑΦοΐ, 1. 240 ἴ.; Κὅ. Οὔεκδαγμησιδερν 7 ἀ. 4. 7.1. 63 ΒΕ. 

1 ΤῊϊ5 ἰ5 οὶ ἔσο ἴ86 παιζαῖνα ἡ ἢ [ὩΓΏ 5865 ἴῃς ἘΠῚ Β-5ἰοτίθϑ, αὶ οτῃ ἴδ 6 



ἵνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

(δῖς 5ἴουγ ἰ58 πεῖ πον (4) ἰδ ἰαγζῷε πυῦῦεσ οὗ ργορμοῖς ᾿ἰνὶηρ δἵ [ἴῃς ἔἰτηθ," ὕοσ 
(δὴ) ἴδε δες ἴδαὶ ἴῃς ποζὰ οἵ Ὑδῆν δ ἰ5. ςδ]]εα ἔος [του ρὴ ἴῃς ὈΟΑΥῪ οὗ 
Ῥτορῃεῖβ 85 {{ ἰὰ ψεσζε ἃ τηδίϊοσ οὗ τορυΐλγ σουξίης; ποῖ (2) ἴδς ἔδλοϊ [Βαϊ τμεῖτ 
δανίος ἰ5 ἀ5κεὰ ἴῃ τείεγοῃος ἴο ἃ στηδίζου οὗ 'γᾶσ, δηὰ πὶ {ΠΟῪ ταΐυσγη ἃ υηδηϊ- 

Ἰουβ Δῆβνοῖ. ΤὭεβα [Ὠίηρθ ἃτὰ ἰηϊοτοβιίίηρ, Ὀὰϊ ἴΏδΥ ἀο ποῖ οσοπδίϊζιϊε [ἢ ς 

ἐ556 [18] εἰδσηθηῖ, νυ οἢ ἰ5 (41) ἰμαὶ Μιοδῖδἢ (γΒο ἢοϊ ᾿Ἰπίγοαυ ον ργορμεβὶοὰ 
ἴῃ ορροϑίξίοη ἴο ἴπε Κὶῃρ᾽5 νν 88:65, ἀπὰ τγ28 ἔογ [δῖ γεᾶβοῃ ορῃοχίουβ ἴο Ὠΐπι), 
Ψ ὮΘΩ δεηῖΐ ἔοτ, ἀοἰ νεῖ ἃ πιοβϑαρε ὙὨἰοἢ 15 του καῦϊς ἴῃ [6 ὨἰδίοΥΥ οὗ ῥτε- 

Ῥτορδβεῖίβῃ. Τῆς ροβίου ἴδκοὴ ΕΥ̓ ΜίΙοδίδῃ ἰῇ ορροβί(ΐοη ἴο ἴπε οἴοῖβ 

ἄεβεγνεβ ποῖϊςς, βίῆςς Ὠς ἰ5 ἴῃς ἤτβὶ ἴο Ὀγεακ ἴῃ6 ὑῃ Ὁ} πο μδὰ ἴδυ5 ἔδτ 

εχίβιοα, ---- “ἃ οἰοανδρε ἰῃ ἴδ τη οἵ [Ὡς ῥγορμεῖϊς Ὀοαγυ, ψ Ὡϊ ἢ τὰ 5 ̓ἰΒγουρΡἢ 
τῆς ψ οὶ] βυρβδεαυεηῖ Ὠἰβίουυ οὗ ἴῃς τιονειηθηῖ᾽ (ΘΚίπηοσ, ἐμ ος.). ΤὨς 
εἱσηϊήοσδηςς οἵ ἰμἷ5 οἰδαναρσε ἰβ ἐπ μδποθὰ ὉΥ Τςετίδϊη ἔδαΐυσγεβ ἰῇ ἴῃς πδεγαδίϊνα, 

ΥἱΖ. ἴῃς αἰἰτυὰς οἵ ἴῃς Κίηρ (αἰγτεδαγ πιεπεϊοπθά) (ν.8);; τς εατγῃοβϑὶ εἤοτίι 
ταδᾶς ΟΥ̓ 186 τοββοηροῦ ἴο Ὀτίηρ Μιοδίδῃ ἰῃΐο Πδγιηοηυ ]Ὦ ἴδοδα νῆο δᾶνς 

ΔΙτοΔαΥ βροίεη (ν..18); ἴῃς Βγιῃθο]οα] δοϊΐοῃ οὗ Ζεάεκίδῃ ἴο οοττοῦοταῖς δηᾶ 

ΒυΡροτίὶ ἴῃς ρῥγεαϊοςϊίοη οὗ ἴδε ἔουγ Βυπάτεά (ν.11) ; ἴῃς 5ϊαϊεπιοηῖ οὗ Μίοδίδῃ 
παῖ Ὠς ν1}} βρεαῖ νῃαῖ Ὑδῆν ἢ ἢ45 βεηΐϊ ἴο Ὠἷπὶ (ν.14); δηὰ 815 ἢγϑῖ αἰΐδεγδῃος, 

νι ἰοῦ, δἴτεσ 8]}, 15 ἰἀεπτὶοαὶ ἢ (Πῖ ΑἸτεδαγ σίνεος, δ Ῥγοιν565 βιιςςε8585 (ν.᾽δ). 
ΤῊ]5 ννὰ5 ΡΥ ΔΌΪΥ ἃ ρίεςς οὗ ἴσου, δηῃ!ἃ ννδβ8 8580 τεσοσηϊζεά ΌὉΥ Αμὰρ. ΔΏΘΩ 

δαάϊυτεὰ ἴο βρεαϊ [ἢ ψ δο]ς γαῖ, δηὰ ἢ τἴἢ6 Ὀδοκρτουπὰ ἴδ 5 πα ϊςαῖοά, ἢς 

ΔΏΠΟΙΠΟΕ5 ἴνγὸ νἱβίοῃϑβ, ἴῃς ἤγβῖ, ἃ ρὑγεαϊοϊου οὗ ΑΠδρ᾽5β ἀδαῖῃ, δῃηὰ νἱΐμουϊ 

δρεοΐαὶ ἰηϊετεβῖ ; ἴῃς βεοοῃηά, ἃ υἱβίοῃ ἰῃ ψῃΐϊοῃ (4) ἢς ἀἰκιληρυ σης Ὀεΐνγεεπ 
Υδυνεἢ οἡ ἴῃς οὔς Βαηά, δῃὰ οὔ ἴδῃς οἴδοτς ἃ βριτὶῖ, ἐν θη ΠΥ τεσορσηϊζἝά 85 ἃ 
δυρογυμδῃ ρονγεῦ, Μ ΒΪΟΒ ῥσοάυςοεϑ ἴδ ῥτορβμεῖϊς δοβίαϑυ; (β) ἂς οἰδδυὶν 
τεσορἶΖα5 ἴῃς ἱπάερεηάδηος οὗ [ἢϊ5 ἀρεηῖ, θαϊ [815 5ρίτὶϊ, νὰ δζεὲ ἰοϊά, Ὀδ- 

σοΙΏ65 ἃ ᾿γίηρ 5ρ͵τγὶἷϊ ἴῃ [6 του οὗ ἴῃς μεῤλε᾽  νε, δὰ ἴπ5 ἀδοοῖνεβ ἴδηι; 

(γΎ) δε τῆ τρᾶῖε5 ἴννο βἴίγδησε γεργεβεηϊδί 8, νἱΖ. [παῖ ἢς, Μίοαδϊδῃ, γαῖ ποτ 

ἴπδπη τῃς 5ρίγιῖ, Κποννβ ἴη6 ν}}} οὗ Ὑδδνεῃ ; δηὰ [υτῖποτ, ἰμαἱὶ ἴῃς ἐα᾽ςοἢοοά 

Ὑ ΊΟὮ ἴδε ἔουγ Βυηάτεα ἢδνε ͵υ5ῖ Βροΐκεῃ ἰ5 ἴο Ὀς σμαγρεά, ποϊ “ἴο ἴδε ἱπηροτ- 

[εςϊΐοι οὗ 115 Βυμπηδη ταδάϊαπι,᾽"" υυὲ ἴο ἴπὸ βυροετδυδὴ ἀροηὶ δοϊϊηρ ψἱτἢ 

Υδῆν ἢ 5 Ἄρρτονδὶι[ (Κ. 28. Ν. όςτό6; (με. 53. 28:9). [1π ἃ}1} (ἢϊ5, βοψενοσ, 
ἴς 5 ἴο Ὀς υπάοτβίοοά ἴπαὶ (δ) δε ἴαἰκεβ ἃ ροβίτίοῃ (αὰσ αῦονε (ῃς οὐ πασῪ 

πεόλι᾽ ἐν»ε, τπδῖ Κηον]εῦρεα οοπλεβ ἴο ἢΐτὶ νος ἢ [ΠΕΥ ἄο ποῖ βῆαγε; ἴῃ οἴδεσ 

ὙΟΤά5, ἴΠαἴ ἴΠοΤῈ ἃγα ρυδήθβ, οὐ γᾶ ῖβ8, ἰπ [6 οτάογ, βοῆς ἷρῃος δπὰ οἵεῖβ 

Ἰονγεσ. ΤΏοβς “Ἰοννοσ "ἢ οὐ “' πᾶτσονν ᾽ οἵ “ [4156 ᾽ Ῥστορῃεῖβ τὸ ἴμυβ ροϊηϊεὰ ουΐ 

ἔνθ δἱ [ἢ 15 δαυν {Ἰπλ6, ΑἸ που ΡῊ ΠΟῪ δτε 51}}} υπάἀοτβιοοά ἴο Ὀ6 τηδὰς υξὲ οὗ ὈῪ 

Ὑδην ἢ (ΝοῖΣ, 5. 4874 1.). Το πᾶνε θέε οδ]]εὰ “ ῥγορδεῖβ οὗ ἃ πᾶῖτονν 

τηρε οἵ νἱϑίοῃ ᾽᾽ (012), “τὰς Ὀεϊαϊεὰ τεργεβεηϊαιδνεβ οὗ δῇ εατϊϊες βίασε οὗ 

ἘΡΏταϊπλιῖῖς πῇ η 4] πδττγαῖϊνο,; ἰΐ οοπίαϊῃ5 0 τεοΐίδσθεηος ἴἰο ἘΠ) ἢ, δηά, ἰῃ νἱεν οἵ 

ἴὴςε ἴουγ υηάτγεα Ῥτορῆςεῖ5 οὗ ν.6, σοῃίγδαϊςί5 τς ἱπιρτγεβϑϑίο (1823) πὶ ΕΠ) 48 

"25 ἴῆ6 ΟὨΪΥ Ὑδῆνν ῃ- ̓σόορῇδεῖ Ἰοΐς (οἴ, 4150 1818 1914), 
4 (Πῃο.᾽5 ἀϑϑυτηρίίοη (Πδῖ ἔουσ Ὠυηατεὰ Πογὲ δηα ἰῃ ἴῃς οδ56 οὗ [Ὡς ΒΔδ)-Ὀτορδοῖδ 

5 ἃ οοττυρίίοη οἱ Αγαῦ- [Θγαῦτχηθδεαὶ ἰ5 δἰορεῖδοσ στοιπᾶ 655. 



ΤΗΕ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΓΟ ΘΟΓΟΙΕΤΙΕΒ ἵνιὶ 

Ρτορδεῖςς ἀενεϊοριηοπῖ," γῆο “ δὰ οἱοβεὰ {πεῖς ταὶ δραϊηδῖ ἴ6 ἀδερεηΐηρ 

οὗ τῆς ΙάεΔ οὗ Οοὰ ἴο 8 υποοῃα!οη δ} δἰ ῖςαὶ] σοποερίου, δῃὰ ψοῖς τ 5 ὯΟ 

Ἰοῶγες Δ0]ε ἴο ρεπεῖγαϊς ἱπῖο ἴῃς ἀδρίἢβ οὗ δῖ8 σουη9ε] " (Βυ. Δ ε. 131). Ὑε 

ἃτε ἱτητηςάϊαϊε!ῖ σοποογησὰ Ὑἱ ἢ [Π6 Ὀεδγίηρ οὗ [5 οὐ ἴῃς δοῖυδ] σομαϊτοη οὗ 

τς »κ»εὐλῥ᾽ ἐσε ἴῃ ἴἢ6 ἀαγβ οὗ ΕἸ 584, δῃὰ οὐ ΕἸ1588 Εἰπιβεὶ (ον ᾿ἴ Ὡς οσουρὶοβ ἃ 

ΒΙρὮ ῥΐδος, οῃς, ἔοσ Ἔἐχδιιρὶς, 5ἰάς ΌΥ βὰς ἢ ΜΙςαϊδἢ, μονν οδῃ ἢ, Ὠενοτῖθα- 

1655, ννυοῦὶς Βαγσροῃϊουβὶν ν᾿ ἴῃς τοϑὶ ὃ), ἀπὰ οὐ ἴῃς κεὐῤέ᾽ ἐνε οἵ Απηοβ᾽8 ἀδγ. 

τ ἰ5 ποῖ αυϊϊε ἕαὶς ἴο 58Υ πὶ “ ὑπάες ἴῃς ρῥγοίεςου οὗ ε ἢ υ5 ἀγμαδν ρτορῆ- 
ἐΟΥ 5Ξο- οὐδ εὰ βαηὶς ἴο ἀερὶῃβ οἵ ὨΥροςγίβυ δπὰ ἐοττηα ϑη " (ἾΝΚ5.). Α Ῥεῖϊον 
δοἰδϊετηεηῖ νου Ὀς ἴδμδϊ Αἱ [5 τἴἰππς ργε- ργοροιίϑιι σοπιϊηυεὰ ἴο ΟσΟυΡΥ ἴδε 

ἴον ρίαςς ψῖο ἢ} ἰὰὸ δὰ αἱννδγβ οςουρίεά, κδανς ὑνδη βοϊὴς σιοᾶῖ ΡῬεγΒΟΏ ΔΙ Υ 

κε ΕΠ) 6, οὐ ΕἸ 158, οὐσ Μ|Ιοδιίδῃ ννῶβ ταὶβεὰ ὑρ ; οἵ, Ὀεϊϊεν 8(1}}, 1εῖ 5 ἀϊ5- 

συ Ὀεϊτνεοη 2γοῤάεφ, ἴον ψ Ὡὶς ἢ ἴθ εδε στεδὶ βου ἷ5 βἰοοά, δηὰ πιδηι]οβηλ 

(1.2. ἴῃς »εὐλ ἐεπεμ5), ΜὨΪΟὮ 15 4}} ἴὩδϊ ἴῃς οἱοῖβ γεὶ ἰζπεν οὐ οἀγαά ἴογ 
(αν! ἄκου, Ο. 7. ῥγοῤΆ. τι 8.; Κυς. Αἰεὶ, 1. 196-7))-. Απλοβ ῥἷδίηΥ ον 

Ἠϊς εβιϊτηδίς οἵ [15 οστοννὰ οὗ μεῤλέ᾽ ἐνε, σε Ὦς ταὶ πίαἰῃ5 νΕΥῪ ἔοτοῖϊ Ἷν Πα 

δε 15 ποῖ οἰς οὗ ἴῃεπ], δῃὰ ἢ15 νγοτβ ρεσῆδρϑβ ἱπηρ}]ν μι ἱξ 15 ἢο στεαῖ μοηοῦ 

ἴο Ὀε τεχαγάβὰ 85 οὔς οὗ [μεῖς πυτηῦοῖ (Ὀυϊ ν.2.). 

ς. [{ τευγδίηβ ΟἹΪΥῪ ἴο ἢοΐθ ἴῃς 5ἴδαροβ οὗ [15 ἀδνεϊοριηθηῖ δηά 

ἴο ᾿Ἰπαϊςδῖς [15 ῥἷαςα 1η ἴδ Ὠἰδίοτυ οὗ ἴῃ 6 ὑγθ- Απιοβ [ἴπ6. ϑϑίδγιηρ 

οἢ [ἢ [5Γγ86]1 5} ἄς ν ἢ σεέγς (80 ἅγα οἰ βοὶν αἰκίη ἴο ὑυ  β[5), 

δηὰ οὐ ἴδε (ἰδηδδηϊϑῇ 5146 ψ ἢ πεδλζ᾽ νι (οτ αἐγυΐςλέ5), ὯΘ 566 ἴῃς 
ἵν 0145565 στδάυ)ν στόνὴρ ἰοροῖῃεσ. ἘΕΤΟΠΊ διηοηρ ἴδε Π, ΟΥ̓ ἸΏ 
εἷἶοβς δϑϑοοϊδίίοη τι ἴἤθτΩ, ἴθ γα ἀγίϑα ἰτοπὶ (ἰπλ6 ἴο {{π|6 σογίδιη 

ετοαῖ σμδγδοίοιθ ὙΠΟ ϑῆδσε {πεὶγ ρδου]αγῖθ5 δηα δαορὶ {ἢ 6 ]}Ὁ 
τηοϊῃοάς, Ὀυϊ δ [6 5δηθ {ἰπ|6ὸ σοδοὴ ἔα. αῦονο [ἢδπὶ ἴῃ [(ΠΟΙσ 

Κηονίεαρε οὗ ἴῃ6 αἰνίης ν}}}. Ὑδδβα τηθῃ, ποῖ γεῖ ὑτορῃεῖβ ἴῃ [86 
ἰοο 104] 8656, 416 [06 [ΟΓΟΙΌΠΏΘΙΒ οὗ ἴἢ6 ῥτορδεῖβ, ἴῃς σοη θοὴν 

Ἰηκ Ὀεΐτχοοη ἴἢ6 οἷά δηᾶ ἴῃ ἡδνν, τ ῃϊοἢ Ὀδρίη5 ν τ τῆς τυγδηρ 

ῬΙορἤθῖβ. ΤΠ 15 ἴΠ6Ὶγ ρίδοθ 1 ἴῃς ἀδνοὶορηεηῖ. δαὶ ἀἱὰ 

ἴθεβε 5οοϊειεβ οὗ πεῤλί᾽ ρμι ἀο ἴοσ ἴῃ ρβορὶς διηοηρ ψῇοπι ΠΕΥῪ 

᾿νεὰ ὙΥδμαιὶ ἱπῆμυδηςς ἀϊὰ ΤΠ Ὺ ἀχοσοῖβα ἀροη [Π6ηλῦ 

τ 15 σοσίδιὩΥ υπ͵υπὶ ἴο Ομαγδοίοσίζε {μεπὶ 85 “ δοι θεά οὗ 5εἀἰπίοι ᾽ δῃὰ ἴο 

ἔπ (Π εἶτ οι αἰ πιοσὶ ει γεν ἴο ἴῃς βρῆοτε οἵ ρο ἶο5 (ΗΡΆ. Ο. 7. 7 ἐπ. 
193), οἵ ἴο σοῃιβί εν ἴμ πὶ “ἃ βροςΐεβ οὗ θοεσρίηρ ἔτίαγα," ψ τ Ῥὰΐϊ Π1Π|6 ᾿πῆαδηος 

δθοηρ ἴῃς Ῥδορὶε (ζο. ἔγοῤά. 13). Ιἴ ἰ5. ψ ἢ ἃ ἴσγυεσ ἀρρτεοίϊατίοη οὗ [πεῖν 

βϑεῖνῖοοβ [δὶ σδεγης (528. 38ς)) [.) ἀδοίατεβ ἴμετὰ ἴο δανε ὕεεῃ “ἃ τεσογηίζεὰ 

δδογεὰ εἰετηεηϊ ἴῃ βοςϊεῖυ, ἴπῸ τες θοῦ οὗ ψΒΙΟ ψν45 ἴο Ὀἱηὰ οΪ45565 ᾿ορεῖπεῦ 

ὈΥ͂ ἃ τεραγὰ ἔος ἴῃς δἰρῃεβδὶ πιοσζὰὶ δπὰ τε ζίουϑ ἰγϑαϊτοηβ." Οοπιρᾶτε αἶβὸ 

ἰᾶς νἱενν οὗ Κι οὶ (σι, 11. 266), ἰμαὶ τμεἰς οί εἴ ἰπΐετεβὲ νγᾶβ ἴῃς “ (οβίετίης 



ἵν} ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ 

οὗ τεϊ!σίουβ ᾿βουρῃι,᾽" δηὰ [ἢδῖ, ἃ5 οοτηραγεὰ νυ ἱτἢ (ἢ ῥγίςβίβ, [ΠΟῪ σσετς “τῆς 
800}, ἴῃς Ἰαϊῖες ἴ8ε βαῃὰ δῃὰ ζω, οὗ τεϊϊ σίου "; ἴῃς ορἱπίοῃ οὗ Μαγιὶ (Με), 
8ὲ (.), [δαὶ ἴὰ {ἰπ|6ὲ8 οὗ ρεδος ἴδον μαδὰ [1{||86 ἱπήυεηςς, θαϊ ἰῃ πδιίομδὶ οτϑος 

ψετς ἱηναίυδο]ς ἴῃ ΚΙ Πρ ἃ βρὶ τὶ οἵ ραϊτγιοιϊβπι δῃὰ ἀδνοιίφη ἴο Ὑδονε ; 
πε εβιϊπιδῖς οὗ Υε πδυδεη (γολ, 461; 5ἰ μι] τὶν, ΝΕ. ῥνοῤρά. ὃς 8.), τμαΐ 
186} νεγθ ποὶ οἵ “ Βεβῖ-σαῖθ ἱπιροτίδηςς," Ὠιἰβιογὶ δὶ ἰηῆμδηος Πανίηρ ὕεδα 
Ἔχογοϊβεα ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἐχοορίϊομδὶ ἱπάϊνιυα]5 διηοηρ ἴμθτ, ν᾿ ἢο τοβε ἀῦονο τῃεὶτν 

Ἰενεὶ δπὰ βοιηοϊϊτηεβ ορροβεὰ ἴδει, ἰμουρἢ δἰνναγβ υδὶῃρ Ποῖ 88 ἃ 886 οὗ 
ΟΡογδ[ΟΏ8. 

ΤΏΘΥ σοπϑίταϊοα οης οὗ 5:46] 5 ρτεδίδϑδί Ἰηϑιϊ υ]0ἢ5, τ Ὠἰςἢ, ἶκ6 

ΤΩΔΏΥ ΟἴθοΙβ, σδπηα ΌΥ δαορίίΐοη ἔἴγτοτῃ ἴΠ6 ουϊϑῖ 46. Βαϊΐ ἰῃ 115 σοτὴ- 

ἴηγρ ἴξ ψᾶ8 ρυτβεα δηά βρὶ ι4]}1Ζοὰ, δηά 1561} ρανα στῖβδα ἀϊγεοῖν ἴο 

δὴ ἰηἤποηςσςα ροτῆαρϑ ἴῃ τηοβὶ ἀϊβιϊηοῖϊνα δηᾶ ἴδ6 τηοϑὶ οἰδνδιϊηρ 

ΟΥΘΙ Ἔχοσῖθα οἡ 15γδθ] 9} 1 δπὰ τ[πουρὨϊ. 
Φ 

6. ΤῊΕ ΟΙΡΕΚ ΑΝῸ ΥΟΝΟΕΕ ΠΕΟΑΙΟσῦΕΞ. 

Ἴνο ἱπιροσίδης ἀοσυμηθηῖβ ΚΟ 85 ἀδοδίοριιεβ ἍΟΓΘ [ΌΓΠΊι- 

Ἰαϊεά, δηά Ῥγοῦθδῦϊγ ρῥτοιηυϊραϊοα, ἴῃ [ἢ6 ῥγε-ργορδῃεῖῖς ροποά. 

ΤΠα56 ἀδοδίοριθβ ΠΟ ἴογπὶ ἃ ρατὶ οὗ ἴῃς υἀδοδὴ δηὰ ΕἸΡῆτγαϊτ- 

Ἰὰς πδιταίνοβ, δηα σταϊρῆϊ 6 σοηδιάογοα ἰῃ σοηηθδοζίοη νἱτῃ τῃο56 

ἀοοσυτηεηῖβ ; Ὀυϊ [ΠΟΥ ΜΟΙ ΟΥΡΊΏΔΙΥ ἱηἀορεπάθδηϊ οὗ [ἢδπὶ, ἀπά 

[ΠΘΙ͂Σ ἀϑρθοΐαὶ] ᾿πουΐδηοθ ψασδηΐϊβ ἃ ϑαρασζαῖς τἰγοδίτηθηῖ. [1 15 

6βϑεηῖαὶ ἴο δϑὶς : ὕηαῖ ψα5 [Ὠεὶγ οτἱρίη δ ὙΏδί ννὰβ {ΠΕΘῚΓ τη ββαρθ 
ἴο [6 (π265 ἴῃ ψῃϊοῇ [ΠΟΥ ΨοτῈ ρου Π]ςηοα ΥὙΥΠαὶ Ῥγορβεῖὶς 

οἰειηθηΐ ἀο ἰἤοΥ οοηϊδίη ὙΥΠαΐ ἰ5. ΤΟΙΣ στο δίοη ἴο ῬγορἤθοΥ 1ῃ 
δοηοσαὶ δ 6 ΤΔΥ Ὠοΐ Β0ρὈοβε ἰῃδῖ ἴΠ656, ψι ἢ τῆς Βοοϊ οὗ ἴδε 

(ονεηδηΐϊ (ὃ 7), ἅτε ἴῇ6 ΟἿΪΥ ἰαννβ οὗ 115 δαυγ ρετιοα ἴμας ἤδνα 
Ῥδδη παηάεά ἀονῃ ; οἴου ἃγὰ ὑσοδΌΪυ ἴο Ὀ6 ἰοιηά ἴῃ ΠὨευϊοτοη- 

ΟἸΩΥ͂ δηά, ἴῃ [6 ΗΟ] η655 (οάς ; Ῥυϊ {8656 ψ}}} 6 βυῆηοϊεηίϊ ἴον ἴῃς 
Ῥύγροβα νὰ ὕᾶνα ἴῃ τηϊηά. 

:. 77: οὐεγ ἀξεαίορωε," ἰουπὰ ἴῃ ἔχ. 3412. 5, σοῃϑϑβίβ, 85 γτεοοῦ- 

βίτυςιοα, 7 οὗ ἴδῃ τορυϊδϊίοηθ. Τῆσθθα ἀ64] νι ἴΠ6 ψόογϑῃρ οὗ 

«Οἱ Νν»ε. Τἴεχ. 331 ὦ; Βυ. ΖΑ͂ Μ΄. ΧΙ. 416 ΗΝ. ; Βαοοῃ, 7γι2ίε 7γ αὐι[ίέονε ο7 ἐὰξ 
Ἐχοάκμ:, 129-158; 518. ΟΡ] 1. φτο; ΗοὶζΖίηρεσ, Εχοάκε, ττροῖ.; ϑιᾶτις, δεμέενο- 

πονμέτνε, 30 ἴ,; ΟΕΜ. 58. τ446 ἔ.; 6. Β. Οταγ, 58. 2733 (.; Βᾶπίβοῃ, Ἐ χοά.- Ζεν.- 

Μωρε. χὶνί. ἔ, 
ἘΝ ε. (Μἥεχ. 331}; οἴ, ἩοϊΣσίηρεσ, Ββπίβδοῃ, Βγὶρρ (47)εχ. 180-210); φΟμΩ 

Κ. 28. Ν. 633, γο οπαγδοίοσιζοβ ἴῃς 50- δ] ]εὰ ἀδοδίοσιβ ἃ5 “" ΟἿΪΥ δὴ ἀρρδάσγδῃσθ," 

Ὀεΐην “ σεγεπγοπίαὶ ργεϑοσγὶριίοηβ [1πϑεσίεὰ Ὀγ (ἢ Ἐςδαδοῖου]  ἩΪοἢ οδῃ Ὀὲ τεοορηϊζεα 
αἱ ἴῃς Βτϑὶ ξίαηος 85 Ῥασγϑ}]6]5 ἴο (ῃς ἴανν8 οἱ ἰῃ6 Βοοὶς οὗ [ῃ6 (ονοηδηί." 



ΤΗΕ ΟΙΌΕΒ ΑΝῸ ΥΟΝΟΕΕΒΕ ΡὈΕΟΑΙΟΘΟΟΕΘΒ ἸΙΧ 

οἴδεσ ροάβ, πε τηακίηρ οὗ το θη ἱπιαροϑ, ἴῃς οὈβογνδηςς οὗ ἴσος 

[εαϑὶβ δηὰ {π6 βαφῇ, 6 οἤθπηρ οὗ βτϑι ]ηρ8 δηα ἤγϑι- ἔγυϊῖ8, δηὰ 
ἴδῃς ἀνοϊάδηςε οὗ ςοτγίδίῃ σιῖοβ ΠΟ ΟΏΪΥ ργδοιϑεα ἴῃ ὨΟΏ-5Γ86]}|5ἢ 

ΤΟ] ΡΊΟΏ5. 

ΤῊ! οοάς, 45 γε] 45 ἴῃς οδαρῖες οὗ ὙΒὶςἢ ἰϊ 5 ἃ ρατῖ, Ὀεϊοηρπ ἴο τς ᾿υἀδοδῃ 

πδιταῖϊνο, Ὀυϊ δῖ5 ἴῃ ὈδαΪγ νὰ νναῖ ργεοςάεβ δηὰ (ο]] ον. 1. 1 νου] βδεεπὶ 

ἴο ἔο!Ἰονν Ἰορὶςδ!ν [5 ἰεϊτοάυςοϊίοι ἴο ἴπς δἰπαϊτὶς (ονεηδαηῖ (ἔχ. 1039. 53. 25) ἰοσ 
οἷς Ὑου]ὰ Ξοδγοςὶ οχρεοῖ πον ἰερ ϑἰαιίοι ἴο Ὀς ρίνοι δες ογάοσβ δβδὰ Ὀδδῃ 

τεςεϊνεὰ (οἴ, ἔχ. 1288. 3321.3) τὸ ἴεανε ἤοσε. [1}π ἔχ. 2438 11 ἰ5 οδ]εὰ [Ὡς κἠε 
τοογαϊ, ἀῃγὰ 50 πδίαγα γ σομδίςαϊο5 "85 ἀεοδίοσυς, ςοτγεβροηάϊησ ἴο παῖ οὗ Εὶ ἴῃ 

ἔχ. 20 δηὰ Ὁιϊ. ς. (ΤΏς ἀϊβοονεῦυ οὗ [5 ἀεοδίοσυς γγᾶβ δες ὈΥ ἀοεῖδα ἴῃ 

Ζισεὶ τοίελέίρε δίεἀεν τρονδγέεγίε ἔγαρερ, 1773...) ΙΕ ἴΠθτα τοδῪ Ὀς βοιὴς 
ἀουδὲ τ βεῖδες [15 ἀεοαίϊοσυς ν͵88 ἃ ρατῖ οἔ ] ἔγομι ἢ Ὀερίπηΐϊηρ οἵ ἑουπὰ [5 

Ρτεβξεηῖϊ ρἷδος ἴῃ ] δἱ ἴμε Ββαῃὰ οἵ [δε εὐϊῖοῦ γο τυςἢ ἰδἴετς )οϊῃεα ] δῃὰ Εἰ, ἢο οἕς 

ἀϊδραῖεβ 15 υοΥγ ῥτιπἰεἶνα σπαγδοῖοσ, δηα, σοῃβεαυ θην, 115 δαυΐγ αρο. Αὐϑδίηρσ 

ἴῃ σοπηδοῖος ἢ βοηὶς ᾿υάδοδῃ βαηςίυδλεν (ΟΕΜ. 2.8. 1446), ἰξ τοργεβεηῖς 

ἃ τίϊυλ] οὗ νουβῃϊρ τ ὩΪΟὮ 8 ποῖ ΟἿΪΥ οὗ δῃ δδυΐνγ ἂσε, Ὀυϊ 480 ἱηάϊςαῖννε οὗ ἃ 

πδιϊοῃαὶ γεϊ σίου. ΤΣ νον (αςὶ μα ἰξ ἰ5 50 βισοηρὶγν τἰϊα] 51ὶς δῃονγβ ἴῃ ε ὑσο- 

Ρεορδεῖϊς αἀρε ; δηὰ ι8ἷ5 15 ἔυσῖ μετ δἰϊεβῖεα ὉΥ̓ ἴε ραΐὶπϑ ἰδίζεῃ ἴο ἐοσοὶά Ἵετ- 
ιλίη τίϊες (ἐκ. βεειμίηρ οὗ ἃ ΚΙα ἴῃ ἰϊ5 τηοῖ πετ᾿β παῖ] κι) ἩνΒῖο ἢ γεσε σοτησηο ἴῃ 

ΒΟΏ- [5 τας} 1 |5}} τεϊ σίοηβ. [Ιἰ 15, 88Β Μοογὲ (3235. 1446) 584γ8, “τῆς εδυϊϊεαῖ 

διϊετρὶ ἱτἢ Πὶ Ὦ γα αγα δοηυδίπτεα ἴο ἜἸΩΡΟΑΥ ἱπ ἃ 5εγὶε5 οὗ ὑγιεῖ ἰηὐαπο- 

τίοῃ5, ἰοσπιυ δῖ εἀ 45 ἀϊνίπε σοτητηδηά8, [Π6 ἐβ8θη] ουβεσνδπςαβ οὗ ἴδ τε] σίοι 

οὗ δῆνε." Βαῖ, οη [ἢ οἴδετ Βαῃά, ἴξ μά [15 οτρίῃ δεν [6 οοπαυςεβὶ οὗ 

Ῥαϊεειίπςε, Ὀδοδῦβς ἴῃς Ὀδοκρτουπά 5 ἀρτὶςυϊαταὶ ἰπτουρδουϊ. 

Τῆς τηοβοᾶρα οὗ ἴῃς Τ᾿ πἀΔοδη ἀδοδίοσις σαὶ ἴἢ8 Ὀ6 ΘΧΡΓαββθα : 
“ὙΟτβἢϊρ Ὑδηπνεῃ, δηὰ Ὑδηνεῃ δος, νιζποιΐ ᾿ἰπηασθθ (συ ἢ 845 
Νουίπογῃ στο] 0.565); ἰεῖ ἴη6 ΟΣΒὮΙΡ 6 5 ρ]6 δηὰ ἰῇ δοοογά 
ἢ τΠ6 οἷά υϑᾶρα ; ἰοσῦθασ ἴο ἱηϊσγοάιςσς ἴἢ6 ῥγδοῖῖοθβ οὗ γοὺγ 

Οδηδδη 5} Παρ Ροτβ.᾽" 
ΤῊΙ15 πηεβϑαρο, ΠΟΙ] ϑιδηἀϊηρ 118 ΘΧχίσγοτ οἷν τὶ τυδ] πιο σοηϊοηῖ, 

βῇονβ ἃ ρεγίεοϊ σοῃβιϑί ΠΟΥ͂ ἢ ἴἢ6 Ῥσε- ρσορῃειὶς τῃουρῆῖ οὗ 
Ἴ5-5ο Β.6. ; [ὉΓ ἴῃ ἴῆγος οὗ [ἴἢ6 ἴδῃ ἱπ)υποιίοη5 (νὶΖ. “ὙΤΒου 
50] ΟΥΞὮΙΡ ὯΟ οἴδποσ ροά5,᾽" “Τῇου 5]: τδκθ (66 πο τηοϊΐθῃ 

ξοά5," “Ὅπου 504] ποῖ βθεῖῃε ἃ κι ἀ,᾽" εἴς. νὰ ἢανε γορσεβθηϊ δ! 5 

ἜΧΔΟΙΪΥ ἴῃ δοοοζὰ ψιἢ ἴῃ6 ργεναι]ηρ (πουρῶϊ οὗ {π6 ρῥγε- ὑσορβεῖὶς 

ΤΟίογπΊοσβ, ῬΏ16Ὲ ἴἢ6 ΟἿΟΣ ᾿Π] ΟΠ ΟΠ 5 δια ρἢ51Ζ6 τἢ6 5: ΟἿ 

οἵ Υδῆν ἢ 5 στοαυγοιηθηῖβ ἴῃ σοηϊταϑὶ Ἡῖϊὰ ἴῃς εἰαθοταῖα δπὰ βθη- 
δύουβ Πυ4] οὐἨ ἁ Β44]15.]. 

Τῆς ΦΑΙΟΙ ἀφοδίορις ἴπ5 Θομηθοῖβ 1156] ψ 1 [86 Ῥσε- ὑσορμεῖὶς 



Ιχ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τηονοιηθηΐ 845 ἰΐ ἢ45 ἴζ5 ἔα ἰουηα ΘΧΡΓΟΘΒΊΟΏ, Δηἃ Ῥγαράγεβ ἴῃ6 
ὝΑΥ ἴοσ ἃ Πίρθοσ ὄχργοϑδίοη ἰδῖοσ ου. Αἵ [ἢ βᾶγηδ {πὴῸ 11 »γᾶ5 Ὡοΐ 

Ἰηϑε τς ἃ 45 ἃ τηδάϑυτε οὗ τοίογγῃ, Ὀὰΐϊ σαῖθου 45 τῇς Ἴσοαϊδοδίοῃ 

οὗ οχίϑῦης ῥγδοῖςθ. ὙὍδα ρυβ]οδίίοη, ἤονγανοσ, γγὰ5 Ὡοΐ 5. ΡΪΥῪ 

ἴογ ἴπε βακο οἵ ὑσονι ἀϊηρ ἃ ἰανν-οοΚ ; 1ἴ νγᾶβ γαῖ ΠῈΣ δὴ ὄχ ργθβϑϑίοῃ 
οὗ 186 ρδῆσγαὶ ὑσορδείϊο (ϑοπηεϊπηεβ Ὁ] ] αὰ Ὠϊϑίοσιςδ]) βρί σις 11105- 
τταϊεὰ ὈΥ 7 (οἴ. ταν, 3.8. 2732). 

2. 716 γομηρεῦ ἰξεαίορμε, ἰου πα ἴῃ ἴνγο ἴοστηβ, νίΖ., Εχ. 2ο (Εὖ 
Δηα ῖ. 5 (Ὁ), Ῥτδβδθηῖβ ἃ τυσῇ ἰαῦρεῦ δε ἴοσγ οσοη)͵δοίΐαγα δηὰ 

σοῃϑίἀοταιίοη." ΤῊΪΐβ5 σοάς σοῃοϊβίθα οὐ ρ Δ} Ϊν οἱ ἴδῃ 1Π] ΠΟ ΟΏ5, 

Ῥοβίεῖνε δηά περαῖϊνα, σονοσηρ ἴμ6 τοϊδίίοῃ οὗ τἤδῃ ἴο αοὰ δηά ἴο 

ἢϊ5. [6]ονν- θῇ. 

Ιῃ Ἐχ. 1τοῦϑ. 8:19 γε δηά, ἱῃ ἃ ρδϑβᾶρο δου δὰ ἴο Ε', ἴῆς ργεραγαίϊΐοῃϑβ ἰεδά- 
ἱῃ ὕρ ἴο ἰδῆς γψίνίηρ οἵ ἴῃς ἴανγβ, ἀπά ἴῃ 243. οσουτβ ἴῃ ται βοδιίου οὗ ἴῃς 

δᾶτηθ. Τῆς ᾿ηζεγυθηϊηρ σμαρίοτβ σοηϊαὶη ἴνο ἱπιροτίαπί ρίεςο5 οὗ Ἰερ 5] αιίοη, 

ἴτε ἀδοδίοσας (οἢᾶρ. 20) ἀπά ἴῃς ΒοοΚ οὗ ἴδε (ονεῃδηῖ (ΟΠ 8ρΡ8. 21-23). [ἢ 

βρίϊε οὗ ἴδε δρρτορτίδίεῃςβ οὗ ἴῃς ρῥγεβεῆὶϊ ογάοσ (1.6. ἃ ὈΟαῪ οὗ βρεπεγαὶ ἀπὰ 

[υπάατηθηΐαὶ ρτὶποὶρ] 65, (ο]οννεὰ ΌῪ ἃ βεγὶοβ οἵ ἀεϊα]εὰ ἰαννα ἀςδα]ηρ νἱ ἢ ἰὩς 

11π οὗ [5γαδὶ ἴῃ 41} ἰῖ5 αββρεςῖβϑ), νγεὲ τὲ σοτῃροϊ]εὰ ἴο Ὀεϊΐϊενε ἰμαϊ ἴῃς ἵἴτνο οοάεβ5 
δανς ἢο αἴτεοϊ τοι μβῃΐρ ἴο ἐδοῦ οἴει, Ὀδοδυβε (1) πο βυςἢ ταοϊ ΟΡ ἰ5 

τεςορηίζεά ἴῃ ἴῃς Ὠἰδίοτίοαὶ ρατγὶ οἵ ἴῃς τηδϊοτὶδὶ ; (2) σβδρ. 208-38 ςοῃηϊδίῃβ πο 
τείεσοηος ἴο ΓΟ; (3) οἴδρ. 24 βδονβ πὸ ὀνϊάεηος ίογ σοηπεοϊίηρσ ἴῃς ἵνο ; 

(4) οἶναρβ. 32-34 τρᾶϊκο ηο τηθηϊίοη οὗ (ΓΟ; (5) Ὁϊ., νος ἰξ δάἀορίϑ Ὡς ἀςςᾶ- 

Ἰοσυε 85 ἴῃς Ῥαϑἰβ οἵ 118 οοάε, βῆονγΒβ πο δοαυδιπῖδπος 1 ΔὴῪ οἴπετ ἶᾶνν σίνεῃ 

αἱ ΗἩοτγεῦ; (6) 705. 24 τηᾶῖκεβ πο τείεγεῃος ἴο ΔΩΥ οἴπεγ ἷᾶὰψν. [Ιἢ νἱεν οὗ 

[8656 ἔαοῖϊβ, ᾿ὰ τιδὺ Ὀς οοποϊυάεὰ ἴδαὶ ΕὖἾ8 οτἱρίπδὶ ΗἩοσοῦὺ Ἰερὶδἰδιίοη νγᾶβ ἢοΐ 

ΓΟ, δυῖ ἴῃς (ἰαἴετ) ἀεςαϊοσαα. 

Βυῖΐῖ ννὲ ἀγα οοῃηϊτοηϊοα ψτἢ ΜῸ ΟΥ ἴῆχοα ᾿πηροτζίδηϊς αυ 5ΠΟΏΒ : 
(1) 15 ἴμεγε οἴμεσ Ε' πηδίεσγίδὶ νυ ϊο οου]ά ΡΟΒΒΙΌΪΥ να Ὀξεῃ 

σοῃηξοϊοα χὰ ἴἢ6 Ηοτγοῦ ἰερ ςαῖϊοη (2) 15 ἴῃς ἀξοδίοραυς ἴῃ 
115 Ῥγεβεηΐ ἴογπι (εἰ μοῦ Εχ. 20 οσ Ὠϊ. 5) ἴῃς οτἱρί πα] (3) Ηον 

8. ΤΏδι [ἢϊ5 ἀδοδίορσιις ννὰ5 ποῖ δῇ οτἱρίπαὶ οοηϑ θη οἵ ἴ[Π6 Εἰ παγγαῖννε ἰ5 Ὠεϊὰ 

ΌΥ ὅι18., Ὁο., Ογρεηίοεγ δηὰ Βα ουβΌυν, νἢο αϑϑίρτι ἃ το ἃ ᾿Ϊυἀαοδηῃ τεοθηῃβίοῃ οὗ Εὶ; 
ὮὉγ ϑιάτγις (εμίογοποηεΐιι), ΜΝ ὯΟ ἤπᾶ5 ἴῃ οτὶσίηδὶ ἀδοδίοριε οἱ Εὶ δοδίίογεὰ τσουρῇ 

ἴῃς Βοοὶς οὗ ἴῃὴε (ονδηδηῖ; Ὁγ Κυςε,, ΝΥε. (5 Μ 1. 68), Μείξοπεγ (2 εγ ΦεξαϊορῚ, 
Βἄπιίβος, 55), (Δ ,3. 273), Μαπὶ (ε. 174), Αἀάϊς (5. τοςο), δηὰ Μαιεβ (Ζά 
ΧΧΙΝ. 17.-41}, ννῦο αϑϑοίρῃ ἰΐ ἴο ἴῃ 6 βδνεηῖὶ οσδηΐυγγ. Ηοϊξίηρες (Ἔ χοά., ἐπ ἐοε.) 

ὈΪαᾶςος ἰΐ ἰη (ῃς Ἰαίῖετ 4] οὗ ἴῃς εἰρῃτἢ οοπί τ. 

{ ΤὮΐ5 τῆλγ Ὀς οδ᾽]οἃ ἰπ6 (ονεηδπῖ (οὐδ, ἀπά τεργοβοηϊθὰ ὉΥ ἴῃ6 βγωροὶ ΤΟ. 



ΤΗΕ ΟΙἸΕΒΕ ΑΝ ΥΟΌΝΟΕΕ ὈΕΟΑΙΌΟΌΕΘ ΙΧΙ 

ΘΑΣΪΥ ἴῃ (ἢ ὨἰβίοΙΥ οὗ Εὶ ἀϊά τῆς οτρίμδὶ ἀδοδίοσυς οσουρυ ἰΐβ 
ῬΙΟβθηΐϊ Ῥοϑ ΠΟ ὃ 

(1) [Ὁ 15 ργο δ ἴτυς Ὁ (δαὶ [Ποτὲ τγᾶβ δῃ δυο Ἰερ 5αϊίου (Ε) οἵὨ νῃϊς ἢ 
ΟἿΪΥ ἐγαρτωθηῖβ ὯΟῪ εχὶϑὶ, υἱζ. (ἢς δοοουηΐ οὗ ἴῃς ἴεπὶ οὗ τηρδοϊΐϊηρς (33-.:}), 

ἢ, Ῥεγδρ8, δι δοςουπὶ οὗ ἴπς σοπϑίτυςτίου οὗ ἴδε ἴεπὶ (ἔοτ ψ ῃῖς ἢ ΡΒ. οἷα!)- 

ογδῖες ἀδβορίίοι ψνᾶ5 δυϊδιϊταἱς 4), δΔηὰ οὗ ἴῃς ατῇς ἔοσ ψῆΐϊοἢ ἴῃς ἴθηϊ νγἃ5 

τηδάς, ᾿ορεῖθεν 1} ἰδὲ τἰϊυδὶ ἰουπὰ ἰῃ 203.35,. Τὶ 1 Ὅς ποιϊεὰ ἐμαὶ [ἢ Ϊ9 
ἐδ ]1ετ ἰερ 5]αιίου οὗ Ε,, Δοσοτάϊηρ ἴο [Π5 ὨΥροΙΒεβὶβ, νγα8 δι ρρ᾽δηϊεά, ραστγ ὉΥ 

Ῥ᾽ς τηδίοσαἱ σοῃοοσηΐϊηρ (Π6 τὶς δηὰ ἴἢς ἴδηϊ, ρα ὉΥ ἴδε ἀεξοαίοριςε (Δπὰ ἰΒς 
δίουυ οὗ ἴῃς γσοϊάδηῃ οδ]ΐί, Εχ. 32, νυ οἢ τοδύ Ὅς οαἰϊοὰ ΕΞ), Ἰεανίηρ ςογίδι 

ἰταστωεηῖβ ΟἿΪΥ (υ.5.). 
(2) ΤΒε ρῥτεβεηΐϊ ἔοτπτπηω οἵ ἴπε ἀεοαίΐορυς σίνεος ενϊάεηος οὗ Ἴσοπϑίογαῦ]ς 

ἐχρδιβίου ἔσοπι ἴῃς οτὶσί 8] ἴδε τοτάϑ, 6) 9. [ἢ νεγὺ 5 τἰκίηρ ἀἰβετγοηοοβ ἰῃ [ἢ 6 
ἔν νουβίου5 8ἃ8 γίνε ἱῃ ἔχ. δηὰ Ὁϊ., ἴῃς γστεδὶ ἀϊβεγεησος ἴῃ ἴῃς ᾿ἰεηρτῃ οὗ 

(ὃς 1) υποϊίο!β, δηὰ ἴῃς ἰπίεγηαὶ σπαγαςῖες οὗ [πε τηδίογίαὶ ἰϊ5ε][, Τῆς οτὶρὶπαὶ 
ἴδῃ ᾿ογάβ, κι πρρεὰ οὗ 81} [μεβς ἰαῖον δά ἀϊξίοῃβ, νοσα χοῦ Δ ὈΪΥ 85 (οἸΪονν : -- 

. Τῆου 58411 να πο οἴδπον σοάβ Ὀεβίἀς χης. 

Του 58}4]ῖ Ὡοὶ τωδῖίκε ἔοσ {μγβεὶζ ΔΩ στάνεῃ ἱπιᾶρα. 

. δου 58ῃα]ξ ποῖ υἱΐοτ ἴῃς πδιης οὗ ΠΥ Οοὰ ἴον 8 δν]] ρυγροβε. 

Ἐδιλδτδες (ἢς ΒΑΡ δῖ ἀδΥ ἴο βδῃς ν 1. 
. Ηοροτ ἴδγ ἔδίδογ δῃὰ [ὮΥ στροίδοσ. 

Του 58α}} ἀο δο τυυτάστ. 

. Του 58δῖῖ ποῖ σοτηχηῖ δα] ΟΓΥ. 
ΤΠου 58] ποῖ 5βίϑαὶ. 

. Του 58δ4]ῖ οὶ Ὀεδσ ἔαϊβϑε νυ ηε85 αραϊηβὶ (ὮΥ περ θοτ. 

. Του 588] ποῖ σονεῖ (ὨΥ περ ΡοΥ᾽Β Ὠοι5ς6. ΟῸὉ δὴ ϑψιίιδων " 

(3) Ηον δδεῖὶγ, ἴπ π, 15 [Ὡς γουηρεν ἀεοδίοσις ὃ (4) [Ιζἴ σἀποοὶ ἔ σους 

ἴτοτω ἴδς {ἰπ|65 οὗ Μοβεβ, ἴοσ ἱγααϊτίου τεραγὰβ Εχ, 34 85 "ἴῃς ἴθ ψοτσάβ"; 

τι ἴα υπίκηονη ἴο (Ὁ ; ἰξ ἰ5 ἰὴ ἃ ζηεᾶϑυγε ἱποοηβίϑίοπί τὶς [ἢ ς τι] 15{ἰς τα] σου 
οὗ ἴ86 Ῥτε-ργορδεῖὶς {ἶἰπι6. (ὁ) [15 ἴξ ἴδ 85 ἰαῖε 85 ἴπῸ ἀδυβ οὗ Μαδῃδββθὴ (οἴ. 

Μι. 65), δῃηὰ ἰΐ 80, ἰ5 ἱξ ἴῃς ῥγοάυοϊ οὗ ἴῃς τρεβῖ ργορβεῖϊς δουρῆτ Τδε 
ΔΌΞΕΙ ἴπγ 5 ὍΡΟΣ ἴῃς ἔπ] 655 οὗ ἱπίοτρτγοϊδιίοη σίνεη ἴο [Π6 βενογαὶ σοτημηδηά- 

τηθηῖβ, ἴῃς τὐτηϊηρ-Ῥοϊη ἴῃ [6 ΨΠΟΪ6 πηαϊῖεν Ὀεΐηρ ἴῃς δρεοϊῆς φγολέδῥίέονε οὗ 

ἕλε ᾿πξὲ 97 ἑνιαρές ἰὼ ἴῃς βεοοῃά σοτητηδπαμηεηίϊ, ἀπὰ ἴδε δἰϊεσεὰ ΠΙΡΪ ἀενεὶ- 

ορεὰ εἰ ίςαὶ ογβίοιῃ υπάενγίηρ ἴμ 6  ΒοΪς. ΤὨΘ ἔοστηεσ, ἰξ 19 ο]α᾽ πγοά, ςαημηοὶ ὃς 

ελιϊΐοσ {8 δὴ ἴῃς εἰρδίἢ σςηΐυτΥ, ἕοσ ὑπ} [ἢ]5 εἶπε ἢ ετα βθοπβ ἴοὸ πᾶνε Ὀδδη ΠΟ 

Κκηπον]εῦρςε οὗ βυςἢ ἃ ργοπιθιτοη. ΤὨς ἰδϊίογ τωυϑῖ, ἱξ 5 [πΠουρῆϊ, ταργεβεηὶ ἴῃς 

ΦΟΕΜ. 28. τ.45. διδτι, εμέ ονονεμρε, 40 ΕἸ. Μείβδηοσ, ϑεέξαίον, 33. 

8ο ε. 27ε“. 431 ΕΗ]... Βδπηιδοῦ, δυμνάδεδμεά, 92 ΠΕ. 51. δἰ, 273 ἢ; Μαζί, 
Με. 68: ΑὐἀάϊΞς, ΞΔ. τοτο. 

ζ5ο Κιιε., Μείδοδηον (2 εν ϑεξαϊοσ), Βδηίβοῖ, Αἀάΐ5 (58. τοπο). 



Ἱχὶΐ ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

τεβυ] οὗ ἴΠ6 ῥγορβεῖὶς ἰεδοβίηρ δἵ ἰεδδὶ ἄότη ἴο δηὰ ἱποϊυάϊηρ 15δἰδῆ. ΤΏς 
4υσπίίοη, ᾿Βετείογε, οὗ ἴδε ργορδεῖὶς ομαγδοῖοσ οὗ ἴῃς ἀεοδίοσυς δηὰ οἵ ἰϊ5 
τοϊδίϊοη ἴο ῬσορΒ οΟΥ ἀερεηάβ νον οὐ ἴῃς ἀδῖς, ἀῃὰ {ἢῖ8 οὐ ἴῃς ἄξρτες οὗ 

εἰ ἰςα!] ἀδνεϊορτηθηΐ Ἡ ΒΙςὮ ἰξ 15 ἰουῃὰ ἴο οσοπίδίη. 
(Ο Ν'ὴηςε πιᾶὺ ποῖ δοςερὶ Εδγατηβηβ8 βυρρεκίίου (717. ΧΧΧΥΊΤΙ. 18 Ά,, 

τοδὰς ἢ δ νὶενν ἴο ρἱαοίηρ ἴμ6 οτὶ γί 4] ἃ5 δαυὶγ 8ἃ8 Μοβεβ) ἴπαΐ δοζης οἰοσ 

ςοτησηδηάσηδηϊ ΟΥἱρΊπΑ Υ βϊοοά ἴῃ ἴδε ρἷδος οὗ ψαὶ 5 ὅον ἴῃς βεςοῃά (1ζςε 

Ρτγεβεηῖ βεοοῃὰ δεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς δενε ἢ σεηἴατυ), οὐ παῖ ἴῃ ἴδε οτἱρσὶῃδὶ ἔοττα 

ἴδετα ψεσα βεύθ ἰμβίεδα οἵ ἴδῃ; Ὀυΐ ἴῃς ῥυγϊῃςὶρὶς ἀπά ουϊγίην [815 βυρρεβίίοῃ, 
ὙὩϊοἢ Ὠδ5 Ὀδδη δοςερίοα Ὁγ Καυΐϊζβο;! (2.3. Δ. 6335), 15 δουῃπὰ δηὰ ἷ5 ἴο Ὀς 

ΔΙΙονγεὰ ἃ Τοῃίτο Πρ Ροἷδος ἴῃ οὖς ἀδοίϑίοη ; νἱζ. ἴπδὲ (86 σομπηηδπάβ δηὰ 

Ῥτο δι ἰοη5 οὗ ἴῃς ἀεξοδίορυς “ ανα ποῖ δὴ δυβοϊυϊε, Ὀαϊ ἃ τεϊαϊἷνε βοορε ᾽" 
(Κ.). Ταῖβ τβδᾶπβ ἴμδὶ ἴῃς εἴ ἷςαὶ σοποορίΐουβ Ἡ Βὶοἢ γα σοπηεοῖεά ψ ἢ ἰἢς 

ἀεοαΐοριυςε ἰπ οὖζ πιοάετῃ ἴἰτηεβ ἢανε Ὀδδῃ γεδὰ ἱπῖο ἱἰ, απ ψψεσὰ ποῖ οὐ σΊ ΠΑ 

80 υπάετείοοά, Τῆδ εαγίϊεγ ἐπουρῆϊ ννὰβ ομα ποῖ οὗ τιοταὶς Ὀυΐϊ οὗ τὶρ δῖ. 

Ἑετγατηδηβ σοα5 5311}} ἔασον δηὰ ᾿ἰπνῖβ ἴΠ 6 ΔΡΡΙΙςαἰίου οὗ ἴδε σοτητηδηατηθηίβ, 
ἐφ. ἴῃς ΕΠ ρ ἴο ομθ᾽᾿ 5 σουπηΐγγτηδη, πα ἴῃ οονεῖίπρ ἴο ἴῃ δρρτγορτίδιίοῃ οὗ 

ΡιΙΟΡΟΠῪ ἴμδὲ νᾶ8 ουνπεῦΐεβ8. Νοτ ἰ5 ΔΝ] εθοετβ οὐ οἶβηι ( 7..54, 1903, 109-- 
118) οὗ {8 να] ἃ ψΒδὴ Ὠς βαγβ ὑἰμαῖ ἴδυ5 ἴῃς ἀδορογ τποσαὶ βεηβε οἵ ἴῃς 
ἀεοδϊοσυς 15 ἀερταάεά, 

(4) (οποεγηΐησ ἴῃ βϑεοοηα Τσοτωσχηδπάτηεπι ἱπ ραγίϊου]ατγ, ᾿ξ τηδὺ Ὀς 5αϊὰ ἴῃ 
Ῥαβδίῃρ : [115 οἷοβε δϑβοοίϊδϊίου ἢ ἴῃς Ἑοδαρίετ οὐ ἴῃς Νοιίμογη οαῖναβ 
(Εχ. 32) 5 βοῃε κἰρηίθβοδποθ. Τῆς ίδοϊ {παῖ ἴπε σεηῖταϊ βαποΐυδγυ ἴῃ τῆς 

{π|65 οὗ ΕἸ1, Πᾶν! ὰ, δῃὰ ϑοϊοπηοῦ βθεσηβ ἴο αν δὰ πὸ ἰτᾶσε ἱπαϊςαῖεβ τῆς 

Ῥτεβεῦος οὗ ἃ 5ἴτοῃρ δβεῃιτηεηΐ ὁρροβθα ἴο ἱπιᾶρε- γουβῃΐρ, ἢ ποῖ δὴ δοίυδὶ 
Ῥτοδί το. ΤῊΣ ποῃ-οὔβεγνδηςς οὗ δυο ἢ ἃ ῥγοί ἱκἰοη ἰῃ ΝΟ Π τ [5γδα] 15 
ὯὨΟ ενϊάδηςς οὗ ἴΠ6 ποῃ-οχίβίεπος οὗ ἴῃς ἶαιν. Αὐςοουπῖ τηυβῖ αΑἷ5ο ὃς ἴδ κε οὗ 
με βεριίτηεηὶ ἴῃ ἴἢ6 ϑουΐῃ (45 τεργεβεηϊδα ὈΥῪ [5αἰδὴ ἴῃ ἢΐ5 δαγὶν τα ἢ ἰβι ὙΥ), 
ΒΟ ταυδὶ ἢᾶνα εχἰβίθα βοτης ἴσης Ὀείοτε [βαῖδῆ. Τῆς ργεβεηςς οἵ ἃ 5᾿ 18 Γ 
Ἰανν ἴῃ (ῃς οἸἄετ ἀδοδίοσυς οἵ Ἷ βυρροτῖβ ἰῃς εδεὶγ οτἱρζίη οὗ [ἢς ῥγοιθι τοι. 

ὕροῃ [Π6 ψΠΟΪ6 γγα 50.4}1 Ὀ6 5664 ἴῃ αβϑιρηΐηρ ἴῃ 6 ἰΟττηυ]διῖίοη 
οὗ τ[ῃ6 γουηροῦ ἀδοδίοριε 1ῃ 115 οὐἱρίηδὶ ἔοστῃ, ἄνθη ψὶ ἢ [ῃ6 βεοοηά 

Ποτῃημηδηαμῃηδηΐῖ, ἴο ἃ Ῥογίοα ἢοΐ πηυοῇ ἰδίου Δ 750 8.6., ἴἢ6 

δτρυτη θη 8 [ῸΓ ἃ 51}}} ἰαῖοσ ἀἄδίῖα "' ποῖ θείης σοηνί ποίην. ἦ 

ΤῊΣ τπηοϑϑᾶρε οὗ [ἢ58 γουηρεῖ ἀδοδίορια ἴο 115 τἰπ165 ψᾶ58 [Ὦγϑο- 

(ο]4 : (1) Δοκηπονϊεάρε (εἶ ἰῃ τῆς οἱάοι, τυογελῖδ) ὯῸ ΟἾΠΟΓ 
δοά, πα ἴο]]ονν τοὶ οἴδου στο] ρ!οἢ5 ἴῃ τηδἰκίηρ ᾿τηᾶρ65, ΟΥ ἴῃ υϑίην 

4 Αἀαϊκ, αὐτί. “ Ὠεοδίοσιο," 58.; ΟΕΜ. 258. 1τ447; Ματ᾿ιὶὶ, Ἀεὶ, τγ4ᾳ: ΝΝε.; 

Κυαο.; ὅπι. Χ εἰ. 273; “έ αἱ. 

8ϑ8ο Οτὰν, 52. 2733 ἴ.; Ῥαΐδσβοῃ, ἃσζί. “" ὨεδοδίορσιςἊ," ῶ28., Κ. )8.0. Ν. 634; 
Δ ΠΠδεῦοεοτσ, ὅρος, εἰ, Καὶ, 4ἶπέ. 1. 248 ἴ.; Μοηίεδοτο, ΚΑ 4. ο7 «πε. Δεόγειο:͵ ς53-7, 

σέ αἱ. 



ΤΗ͂Ε ΟΙἹἿΌΕΞΕ ΑΝῸ ΥΟΌΝΟΕΕ ὈΕΟΑΙΟΟΕΘ 1Χ11] 

(86 αἰνίῃης ὨδΙηδ ἴοσ ρυγροβοβ οὗ ΒΟΌΘΤΥ ; Ὀὰπῖ οὔδετνο ἴΠ6 Βα ὈΡΑΙἢ 
(45 τεργοϑοηςηρ Ὑδῆνε ἢ 5 οσα!ηΔη665), δΔη ΡΥ τοϑρεοῖ ἴο Υδῃ- 

ΘΠ 5 τορσοβδοηϊδίνοθ. Τῆθδα δῖα Ὑδῆνεῃ 5 γέσάδ, ἀο ποῖ ἀο 

νΪθῆσς ἴο ἴθ. (2) Πο ποῖ ἀο νἱοϊδηςα ἴο ἴῃε τρῃϊβ οὗ γοὺγ 

ΒεΙρΏθοΥ, 8ἃ5 ἴΠῈῪ τοϊαῖς ἴο ἢ8 Ῥϑύβοῃ, 8158 δ, Ὦ18 ὈΤΟΡΟΥΙΥ, ΟΥ 

ἢϊ5 τορυϊδιίοη. 9511} ἰασίμοσ, (3) ἀο ἠοῖ ὄνδθῃ ἡἀέμξ οὗ ἀοΐηῃσ 

ΥἹΟΪΘ σα ἴο ΔΩΥ οὗ γοῦγ ΠοΙρῃΡΟΙ᾽ 5 ΠΙΡΏ8. 
Τῆς γουηροσ ἀδοδίοριια ἴπυ5 ΒΑΙΤΉΟΠἾΖο5. ΠΟΙ Ρ] οι οἷν στῇ [ἢ 6 

στον οὗ ἴῃς ρσορδεῖς τπουρῆϊ 85 ἴδυ5 ἔτ (760 Β.0.) ἀενεϊορςεά. 
1 τὴς διρῇεγ οοησερίίοη οἵ Οοά (0...) ἃ πιοτὸ πρὶὰ δάμπεγεηος 
ἴο πη 15 ἀεοιηδηάοδά, δηὰ ἃ τῇοτο Ἷοῃοσζοῖα βοραγαίίΐοη ἔσοτῃ ἴῃς 

τιῖσ4] οὐδίοτης Μοῦ δά Ὀδοη ἰῃ νοριιθ. 9111 ἐσ σ, ΘΟΓΌΘΙΥ 
τηυκὶ Ὅς Ὀαηϊδῃεά. ὙΥΏ1]6 85 4 σογο συ [ἃ (ΟΠ ταὶ τῆς ἰη511- 

τα] οη5 οὗ Ὑδηνθἢ ἴῃ {Π6ῚΓ 5᾽ Ὰρ] οἰ τηυϑθὶ Ὅς οΟὈδοινθά ; δηὰ τε- 
βρεςῖ ψ1}} Ὀ6 βσἤονχψῃ Ὑδῆσνεῃ ὈΥ Ποηοηηρ ἴῃο86 ψῇο, 1ῃ 8 οἷδος, 

ἢανα Ροῦγοσ οὗ 16 δπὰ ἀδαίῆ." Τῆς Ρῥτορδοῖϊς εἰδιηδηῖ, ἰὴ [ἢ6 

ἢτοὶ ἰδ Ὁ]6, 15 εἰθαγὶν 866 ἴῃ ἴπ6 ἢσγβί, ϑϑοσοηά, δηά [(Ὠϊγὰ σοιηστηδηά- 

τηδηῖς ; Ὀυϊ αἸα ἴδ6 ρτορῃεῖβ γϑαὶ]γ δάνοοσδία ἴῃ 6 οὔβεγνδηςα οἵ ἰμ51ὶ- 
τυἰϊϊοης ὃ Υο5 ; ἔοσ (1) ἴδ} σουἹὰ ποῖ ἄο αὐννᾶν νἱτἢ αὐ Ἰη5Ε τα] οἢ5, 
Δηα 1η [ἢ νΕΙῪ δεῖ οὗ τοοϊϊῃρ ουξ ἴῃς Βδδὶ σι], [Π6Ὺ πηυϑὶ [4]} 

δεῖς ου τογισζλζηρ, δῃὰ δεβίἀθϑβ (2) ἐδμεὶσ σοῃηηδοΐοῃ ἡ ἢ ταδὶ 
5 ϑβδδῇ 1 [᾿5 ἱποϊυαΐηρ ἴΠ6 Θδυ] οΓ αἀδοδίοσιθ, ἴῃ ΕἾἾ5. Ἰηο]υαϊηρ 

ΔΏΟΙΠΟΙ ἀεοαίοριο, ἴῃ Π᾽ 5 ̓πο]υ ἀὴρ δὴ δηϊαγρεά οοάς οὗ ττυδὶ. 

ΑΞ ἴο ἴῃς Β΄ σοπιπμδπατηθηϊ, Ώ116 γα ἀ1’6 ὑη840]6 ἴο αἰ ηρυ 5ἢ 

1ἴη6 οχίθηϊ ἴο ψΒῖοΒ ἴῃς βρὶ πὶ οὗὨ δηςεβίογ- σοσβῃΐρ 51} ἰμῆαθηςοβ 

ΟΡ ΠΐοΏ, ἰἴ οδῃ ὨΑΓΟΪν 6 ϑΘρΡΡοβεα (δῖ 411] ἴσαςε οὗ [ἃ 85 γεῖ 
ἀϊξαρρεαζεά. 

ΤῊΣ οσίρίηδὶ οὈ] σαϊΐοη ἴῃ ἴπ6 ἰουγἢ σοτημηδηάιηθηϊς τγᾶ5 (ποῖ 

ἰμαὶ σῃοἢ Ρ οἵ Ὁ ἰδῖεσ ἰῃβεσίθα) ἰο ἴγθαῖ 1η6 ϑαρ δίῃ 85 Ὑδῆσεἢ᾽ 5 
ῬΙΟΡΕΙΠΥ, δηά τἰπεγείοσγε ποῖ ρυϊ ἰἴ ἴο ἴῃς ῥγοΐδῃε υ565 Ὑ ΠΊΟἢ Πδα 
ἰοστοοσγ ὈδθΏ Οὐβίοιηδσυ ἰῃ σοηηδοίίοη νι [86 Ὠοδίμϑη οὐ Ὁ (οἴ 
Αἴ. 85 Ηο. 2}. 

ΦΥ͂, τείετεῶοοϑ ΟἹ ΔησΟϑίου- νυ ΓΞ Ϊρ, ΡΡ. 40 ἔ., ποίδ, 

{ Τῆς πεεὰ οὗ βοῇ ἃ ἰὰνν πὰ 1ῃ6 ργορῃεῖο οπαζγαοῖδσ οὗ ἰἴ αἱ οὔοε Ὀδοοπὶα ἂρ- 
Ραγεηὶ, “6 ἴ56 βυρροκβί(ΐοπ Ὅς οοττοοῖ ἰπαΐ ἴῃ 6 Βα ΌΡαιἢ ψγ85 ἌΚΟῚ ΟΥ̓ ἔσοῦι ἴῃ 6 

Οδωδδηίϊο, ν ἢο μδὰ {Π 6 βεῖνοϑ ροιίδη ἴ{ἴτοτι ΒαΌγΙοηΐα (80 Βευ. Οσ ἐπε. ἅ. ΑΔ“. 7Τεςί, 
ᾧγ1, ΑὩπι.; 55). Κε.3 τόο; Νον. κγελ. 1. 144: Βεῆς. 4γελ. 202, 46ς; Ἡοϊξίηρετ, 
χοάκμ:, 73). ΤΣ ἰαϑὶς οἱ ργόρἤῆεου νγᾶβ ἴο ρυγίγ ἰϊ τοσῃ [15 Ὁ δπαβη  βἢ αςϑοοίω.- 

--- .----- μι»--- μὰ 



Ιχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ιηῃ τῆς σουπηηδησιηθηίς οὗ ἴΠ6 βεσοηᾶ [4016 [ἢ6 οάθ6 8 ὄνϑῆ 
οἴθασοσ. Μη ῆ [ῃ6 Ἔχδιρ 65 οὗ Ὠανι ἃ δηὰ ϑοϊοπιοη δηὰ ΑὮδν, ἴῃ 

σοῃηδοίίοη ἢ οι ἴῃ6 ρσγορθεῖβ ἤᾶνα δεῖμα! 541ἃ [ἢ6 58Π)6 
τὨϊηρβ τῃδἴ ἀτὸ ἑουηά ἴῃ ἴῃ 5ἰχίῃ, βενθηῖῃ, εἰρῆτ, δηα πἰηϊῇ οοπι- 

τοδηἀπηεῃῖδ, 1ἰἴ 15 ΘΑΞΥ ἴο 566 [παῖ ἃ Ρτορῃεῖς τοαἀδοϊίοη δήτοσ ἘΠ) ἢ 

τηυβὶ σοηίδίη 51 [Π656 ΡοΪη(8 (7.5. 45 ἴο τηθδηΐϊηρ οὗ θοῦ). Τῆς 

ἱπηρογίδηϊ βἴδρ ἰογνγαγὰ ψῇῃϊοῆ ἴμ6 ἰδῇ σοπιτηδητηθηΐ σοηϊδίη8, 
νἱΖ. ποῖ ἴο “λέμξ οὗ ν]οἸδίϊηρσ ομε 5 πεῖ ρ  οΥ 5 ΠΡὨϊ5, 15 Ὡς ΘΔ ΌΪ6, 

Ὀυϊ, ΔΕ 411}, ἴῃ Ὠδυτηοῦν 1 ἴΠ6 δοῖϊνα ᾿ηἰ6]]Θοῖα 4] εῇοτὶ οὗ [6 
Ὀσηθς ψῃϊοῆ ῥσοαποεα [Π6 ΡὨΠ]Ποβορΐοαὶ ψοσὶς οὗ  δηᾶ Εὶ (υ.... 

(6) ΜΙ 118 υηδετοίδηάϊηρ οὗ ἴῃς τηδϑβᾶρο, δπὰ οἵ ἴῃς γτο- 
ΡῬῃοῦς οἰεσηθηῖ ἴῃ 1ἴ, γα σὴ αἰἰβοονοσ ἰἰ8 οἶοβα σοηῃδοίίοη ψ ἢ 
[ὴ6 Ῥγδ-Ρρσορῃεῖὶς τηονεηθηῖ. [58 ἰοση δῦ οδὴ Ὅ6 δϑοσιροὰ 

ἴο ἴῃς ἰηΐδηβα σε] ρίουβ ἐδ] ὨΙΟἢ 15 1υ5ῖ1 Ὀερηηϊηρ ἴο τϑοορ- 
ὨΪΖε ἴῃς γύράς οὗ Υδῆνθῃ δηᾶ οἵ τηϑῇ ; 1ἴ 15 ἰῇ 8ἃ βεῆβε ἴῃς ρῥτοάιοῖ 

οὗ ρσορῃοῆῖς τπουρῃῖ, Ὀαΐ, τοσα βἰΠογ, ἴῃδϊ οὗ ῥγε- ρορμεῖς 

τπουρῆῖ. 

ὃ). ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΞ ΟὈΨΕΝΑΝΤ. 

Τῆς Βοοκ οὗ ἴῃς (ονεπαηί (ΞΞ (Ὁ), ἴο νῃϊοῃ τείδσθηος [45 
Δἰτεδαν Ὀδθῃ στηδάβ, ψὰ5 ὑσοϊωυϊραῖβα, 50. 5ἴδη 1 4}}}7 ἴῃ 115 ργοβεηῖ.. 

ἔοστῃ, 1 ῬΤΟρΡΕΙΟ ΒΔ ΟΠ ΟΠ, 845 ΘΑΥΙΪῪ 85 800 Β.Ο6., ΟΥ̓ Π4]Γ ἃ σφητυγΥ 

Ὀείοτε Απιοβ ἀπά Ἡοβεα. δε τυ δϑὶκ, ἃ5 Ὀδίοσε, 45 ἴο 115 οὔἹρίῃ 

δΔηὰ τῇδῖκβ οὗ ἀδίε, [15 τήδϑϑαρα, ἴῃ6 ῥιορῃοῖς δἰθπηθηΐ ἴῃ τῃ6 
τηΘϑθάρο, δηα [15 τεϊδίίοη ἴο ἴῇ 6 ὑσθ- ὑσορ είς τηονθηλθηΐ. 

1. ΤῊΙβ ὈοΟΚ (ἔχ. 21--.22) σοπίδϊηβ ἴνο Κίηᾶϑ οἱ πηδίεσιαὶ. Τῆς 
ἢχβὶ ρατὶ (21".--22}7) 15 ἃ 56 765 οὗ “" δγροιῃεῖίοδὶ ᾿ῃϑιγις! οηβ, Ὀαϑϑά 

ῬΓΟΒΘΟΠΊΔΟΌΪ οἡ ργεοδάδης" (Οταν, 2.8. 2734) ἴῃ ἃ ϑἰηρὶε νοσγὰ, 
γμάργισηῖ (εἴ. ἔχ. 21, χγ4ὅ, Νυ. 253), οἵ Ἰυα!]ςοῖ4] ἐγείσίοης, τερὰ- 
Ἰαϊίοη 5, 56 ΘΠ] ὨΡῚΥ Ἰηϊεη δα ἔοσ ἴμ6 υδ6 οὗ λυιάρεοβ, δῃηά ἀεαϊηρ νἱτἢ 
αιεϑιϊομβ οὗ οἷν! ἀπ οὐ πλῖη 4] ἰᾶνν. ΤὨΘ βεςοοηᾷὰ ραᾶτί (22,5-23} 
5. ἃ 56τε5 (ν ἢ ϑοπλα ἰπιεισα [ΟΠ 5, ἐς... 225. 7 21479}.18. 16}. 17. «ἡ 

ἴοπϑ δηὰ ἴο ἰγαῃϑβίοσγῃ ἰϊ ἰηῖο δὴ ἰηϑιϊυὔοη ᾿ΠΟΤΟῸΡὮΪΥ οοηβοηδηῖ νὴ ἴῃς σορί τί! οὗ 
Ὑδην  ϑη). 

4 Τῆς (οἹ]ον ίηρ ϑδυδ)]θοῖθ ἀτὸ ἰσεαϊθα ἴῃ [ἢ 15 ρογίοῃ : (1) ει! δῖουβ τορασζαϊΐηρ 

βίανθϑβ, 213-11. (2) ρεῦβοπαὶ ἰπ)υγίος, 2112.57., (34) ἰη] υτἱδ5 απ ἀκτηδρδβ ἰῃ σοπηεδοίίοη 
ΨὮ σας, 2128.86, (4) τῃςεῆ, 221-64; (5) ἀαπιᾶρδϑ ἴο οὔορβ, δῦ δ; (6) Ὀγεδοῦεβ οἵ 
τγιϑί, 227-16, (7) βεἀυοιίοη, 2216 7. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΟΝΕΝΑΝΤ Ιχν 

οἵ ρτδοθρῖβ γοϊδίης ἴο ᾿ἰἴ6 δηὰ πψόυβῃρ," ον] ΘΕ οἴΠΟΥ ἴδῃ 
ἰεραὶ ἴῃ σμδσδοῖοσ ; Γαρυ ]δίοηβ οὗ ἃ πηοσαὶ δηα το]ρίουβ σμδσδοῖογ, 

ὨΑνΊ Ωρ Ἔσρθοία!ν ἴο ἀο νι τς ἀοἰγ δηᾶ νου. ὗ 

2. ΑἹ οχδιηϊηδίοη οἵ [ἢς τηδίετγίαὶ βδοοὴ ἀἰβοΐοβεαβ ἰΠδὶ (4) ἴδς οτἱρίῃ8)] ἔοι 

οἔ τ} 58 πιαΐογιαὶ 859 βυβετεά ὈοΙἢ ἴῃ ἴΠ6 ἯΑΥ οὗ τυ] ]αϊίοη δηὰ ἴῃ δοῖυδ] ἰοβ5,1 

ἴος 411] οἵ ψὩο {0}1 δἰϊονναπος τυθὲὶ Ὅς τηδάς; ψῆϊς (ὁ) ἃ σοηῃβιἀθγαῦ]α 

διηουηῖ οὗ πενν πηαῖοτδὶ, Ἰοϊηοα ἢ [Βὲ οτἱρίμαὶ ἰοχῖ, τουδὶ Ὀς 5εῖ δϑοὶάς (υ.:.) 

1 πὸ ἃῖὰ ἴο σεοοπβίστυοϊ ἴ86 οτἱζίμαὶ ἀοσυτϊηεηϊ οὐ ἀοσιυμπηεηῖβ; 51}}} {ΓΒ ΟΣ, 

(Ὁ ἴδῃς ἰαννβ οἡ σίϊυδὶ (214-19) δγὰ ῥγδοῖϊοδ!ν ἰάεπίςαὶ, ἔνε νεγθδ!γ, νν ἡ ἢ 

24115:5 (ἴδε εαγϊες ἀεδοδίοσυς), δηὰ Ὀεϊοησεά οτἰρίηδ!ν 'ἱπ σμαρ. 34, νβεπος 

18  δανεα Ὀδεῃ ἰγδηβίοσγεα ὉΥ δὴ εἀϊζοτ; ὃ (47) ἴῃς βεοοηῃὰ ρατγὶ (2218--2319) 5 

τοτα ἀΐνοτβε ἱπ οπαγδοῖοσ ἴδῃ ἴῃς ἢτβῖ, ἀπ ἰ5 1[[861{ ῥ᾽ ΪΥ ἃ σοτηρὶϊαιίου οὗ 
ἀϊβετεηξ εἰετηεηῖβ, [ βϑοτὴς οὐ ψῃϊο Ὀεΐοκοη ἃ Ὠαυϊογζομοιῖο οτἱρσίη; (6) ἰδ ς 

πδιτγαῖϊνε (2320-323) ΨΕΙΟὮ ἴῃ 118 ργεβδεηϊ ἔοσῃ 5 ἰαῖθ, ςοῃϊαΐηβ οἱ τηαϊετγίδὶ (ἢδϊ 

οτὴρίῃ ιν βἰοοὰ ἴῃ οἷἶοβϑε σοῃπεςίίοη νἱτῇ (ΓΟ, νἱΖ. νβ8.329.22. 26. 36. δηά δβϑρεοΐδ!ν 

γ5.25.-81, 4 (,0 ἴδε τερυ]αϊϊοιβ ἱῃ 20325-26 ἤανε πὸ σομῃεοζίου ψἱ ἢ ἴῃς ρτεσεάϊην 
ἀεδςαίοριυς (ν8.1-17), ἀπὰ 5βουϊὰ Ὀς ἴακει ἘΠ ἢ τῆς “ ννοτά 8" (οἴ. 2225.-δ1), 

4. (ΟΊ, νἹΠἠ0 δυο ἢ τηοαϊβοαίίομβ 845 ἃῖὸ ἱηνοϊνεά ἴῃ ἴΒε ῥγεσεάϊηρ (ςΐ. 2), 

ΠΟῪ 5υρρεβῖβ ἴγο βευῖεβ8 οὗ ἀιεβιίίοῃβ : (1) Ὠὰά (ῃε δυίποτ οὗ ἴμς “μώσγιομς 

αἶσο ΤΟἸ]εςῖ τ[ἢ6 2γεεερίς 7 οὐ 15 ((, δ5 νὰ πᾶνε ἰΐϊ, ἃ στον ὃ Ματγίουδ 
δοῦο65 οὗ τεσοηβίσυςτοη ᾶνα ὈδΘη Ρτοροβεα, 7 οὗ ψ Ὡς Ο. Ε΄. Μοοτε β ἰ5, 

4 ΤΒο οὨίεί κυ] εοῖ5 οὗ [15 Ρογίίοῃ ἃσγὸ : (1) σε ὑγδοαρῖβ ΟἹ βοόσοθζυ, ὑθϑιὶα γ, 
Δηἃ ᾿ΟΣΞὮΙΡ οὗ ἰογείσῃ γοῦϑ, 2218.-29, (2) Ὠυτηδηϊ δυδη Ἰανν8, 2231; (3) τονθῦοποθ 
δηᾶ οἤετίηρϑ, 22325.3], (4) ἰδίην, 231-85; (5) ἱτηρατγιίαὶ δἀπηὶηἰδίγαιϊίοη οὗἁ ι5ϊςοα, 
2,569; (6) ϑαῦ ΔΙ ἀπὰ βαρ αίϊοαὶ γοδγ, 2310-18; (7) δαϑίβ δηὰ οἤεσίηρε, 2316} 

{ Κεηΐϊ, δύνα: Ο, Τὶ, ἐῃε ος., ἀξϑοτῖθο5 2οϑϑ 36 2229. δὶ 2210-10 ἃς ἀτ65 ἴο Ὑδηνν ἢ 

πῃ οοππηοοῦοη ΨῈ ἴΠ6 τίϊμαὶ ν᾿ μὶο οοηϑίίζαϊα ἘΠ5 ἴογ5 οὗ ἴῃς σονθεηδηῖ ψ] ἢ 

ΥὙδην ἢ, 
ΤΑ Ζ. 223. ϑα ΞρΟΙῺ5 ἴ0 δ ἃ ἰγαστηδηῖ πονν τη ϊϑρ᾽ δοδα ; 50 8]50 2347. 18, 
ᾧ ΟΕΜ. 28. τη418; οἷ. [0]Ἰοῃοτ, 0 7Ά. Ν11Π]1. 300 ἢ. ; Βγίγῃϑ, “εχ. τρὸ Π., 220 ἴ. 

ἈΑοοογάϊηξ ἴο Βυ. (ΖΑ͂ Μὴ. ΧΙ. 217 8), τῆς ῥσεβεησς οἵ ἴῆδβε ἰανν5 ἰῃ Εχ. 34 δἴζοσ (15 
ἘΆΠΞΙΟΙ 5 ἀπ ἴο Δποίποσ 511} Ἰαίοσ δαϊοσ; οὗ, αἰδο ΟΕΜ. 

Ι ΟΕΜ. 28. τ448: Οταγ, 2. 2734. 
΄ΟΕΜ. 28. τ448. 
56. (ρα ΟΕΜ. 28. τ444: οἴ. εηΐ, ϑέκμάφηδ: Ο. Τ. τ84. 
Ἡ 5. (6 ΚΡ. 1. 636) τεσορηΐζοβ ἴννο αἰϊνἰπίοηϑ, νὶΖ. “" ννογάβ" δηὰ “υάφιηηοηία," 

ηυεϑίίοηβ τ ΠεῖΠοσ ΤΥ οτἰρίῃ αν δα Δηγ οοηπεοίίοη νυν ἢ δαοὴ οἴδοσ, δὰ βυρροϑίβ 
(δαὶ τῆς ννοταάβ οὐ βίαν 4}} οσἰοοά ἰορεῖμεσ υηάεγ ἰΠεῖγ οννη ϑυρεγβογριίοῃ ; πὰ 

1τηδλ᾽ δὴ [6 ἰαῖίοσ ννά5 ἀγορρεδα ἴῃς ῥγοϑθηΐ οοηξηϑίοη ἄγοβα. Εοιίῃβίείη (Θωπάςι- 
διεᾷ, 1888) τερξατὰβ (Ὁ 85 δὴ Ἴχραῃβίοῃ οὗ ἴῃς ἀδοδίοσιις δῃηὰ αδἰεπιρίϑ Ὁγ ἃ 5εγί 85 
οἔ νἱοΐςηΐϊ γα: ϑροσπίοηβ, γουϊάηρ 'η οῦβα οοπἕμβϑίοη ἤδη 1Παἱ νν ὨΙΟὮ ΠΟ οχίϑίϑ, ἴὸ 

ΤΟΆΓΓΔΠΡΈ ἴα ςοπίθηϊβ ἰῇ 8} ΟΥ̓ΔΘΓ σΟΥΓΟΒΡΟῚ ἀὴρ ἴο (ἢδι οὗ ἴῃς 5.0] οἰ -πιδίοτ ἰη (ἢ 6 
ἀεεοαίορσυῃς. ϑιᾶτις (Φεμζεγονμονπέμρε, τϑ894, 32 ἢ.) δηἀς5 ἴῇγεε ϑἰγαίδα οἵ ἰᾶννβ: (1) 5ἰχ 
ᾶνν5, οσβευδῖ ἰδίογ ἴθ ἴπε 1 ἀεοδίορυε, νἱΖ. 2112 1519. (2) ἴῃς “ ἡυαρτηεηίβ " οὗ 



Ιχνὶ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ῥετδδρς, [δε 5 πη ρ] εβί, νἱΖ. ἴποτε οχίβιο ἃ οὐἱρίηΔ}Ὺ (4) 4 Ὀοοῖς οὗ Ἰυάρστησηῖα; 

ἴο 15 νὰβ8 δά ἀδὰ (6) ἴῃς “ πιαΐῃ δἴοοϊς ᾽᾽, οἵ 2218.-.2118. 2.9. (ἢς Ηοτοῦ Ἰερ]5- 

Ἰδϊίου οὗ Ε; ἴθδη (ὦ) τἴδ6 τῖϊτυδὶ 23}}19 (τακεη ἴσοπι [, 34145) 'νγᾶβ αἰϊδομεά, 

ῬΓΟΌΔΌΪΝ ὉΥ ἴδε εὐϊῖοΥ ψῆο (47) ντοῖς ἴδε οἱοβίηρ βίουυ (2333.88), [πη τἢ]5 

ςδ86 ἴῃς βυϊδβίδῃος οὗ (( 15 85 δ }} 8ἃ8 Εἰ (ν.5.). 
(2) ὅοπιε βδυρροβε ἴδαϊ (ς( ἰοττηδά ἃ μαζί οὗ ἴδε οτἱρίηαὶ Εἰ; 5' ἰπ (ἢ ϊβ οα86 

(Ὁ νουϊὰ θεὲ: (α) τδς ἴᾶνν σίνεη δ Ἡογοῦ 85 ἴδῃς Ὀαϑὶβ οὗ ἴδε ϑἰπαϊϊὶς ονο- 

πδηΐ (Ὀυϊ ννγε ᾶνε Ὀοιἢ ννβδῖ τηδυ ἰαϊτγ Ὀς τεραγάςα 845 ἴδε οτἱρί αὶ ας (Ε1), 
85 Ὑ6]1 δ8 ἴδε ἀεοδίοσις 5υρπιϊταϊεα (ν.:.) ἴον ἴῃς οὐ ϑίη81); οὐ (ό) ἃ σοῦ- 

ἰπυδίίοι οὗ τς ἀδοαίοσας (Εχ. 201-17) δηὰ 50 ἃ 2αγέ οὗ ἴῃς ϑ᾽παϊιὶς σονεηδηῖ 

(ν.:.); οζἦ (ὦ ἴδε ἀοουχηεηῖ Ψ ΕΪΟΒ ἰεὰ ὑρΡ ἴο ἴδε τεπενναὶ οἵ [ες οονεηδηῖ 
δηὰ 50 νγᾶ5 οοῃπεοιϊδα ἢ Μοβοϑβ᾽ ραγίίηρ νοτάβ ἴῃ (με ρ]αη8 οὗ Μοδὺ ἔ ; οἵ 
(4) τῇς ““δἰαϊαϊς «πὰ οτάϊπαηςς"" οἵ 708. 2435. 2, τ. τεργεβεηιηρ ἴῃς ἴανν 
δίνεη δ8 ἴῃς μαϑὶβ οὗ [ες σονεπδηῖ τηδάς αἵ [δαϊ {ἶτηθ6, ΒΕ ηςα ἱΐ 88 τετηονεὰ 
ὉΥ ἘἈΡ τὸ ἱΐΣ ργεβεηΐϊ ροβί!ου. 7 Βαῖ ἢο οἣξ οὗ [Πε86 βυρρεβίϊουβ 5 ἔγεα ἔγοτι 

ἀἰθηουϊε5, ΑΙ Βουρἢ τς σοηϑιἀοταιϊίοη ἴῃ ἔανοτ οὗ ἴ(ἢς ρῥγοροϑβίϊίοῃ 15 τηροτ- 
ἰΔηϊ, νἱΖ. ἴῃς σεῆετσδὶ βἰ τα] τυ οἵ (ς ἴο ΕΒ. 

[τ βεεπβ θροη [6 ψΒοὶς δαϑίοσ ἴο Ὀεϊΐονες ἴ[μαὶ (ς ννὰβ ἃ βεραγαῖς Ὀοοῖς 
ἔγοτῃ Ε, ὃ ἰπβεγίεα ἱπ Εὶ Ὁγ ἴδε εὐϊΐοτ ψο ννᾶβ8 Εἰτηβεὶ ἴῃς σοταρίϊες οὗ (ζΟ, 

213.--.Δ216 ἴτοτῃ ἃ ἰδίεσ ἀδίς ἴδῃ ἴῃ ὑργεοεάϊηρ; δηὰ (3) ἃ στοὺρ οἵ οἴ δίςδὶ δῃὰ το]ὶ- 
δἰοιυς ἰανν5, ἃ βοσὶ οὗ ὑσγορσταητως οὗ ἴῆς ὑγορδεῖο δοιϊνὶγ, νἱΖ. 2024 (. 2217. 30. 24 7. 27 ἐ. 
231.-8. 6{.10:12.1 Βογίῆεδυ (έεδός σγεῤῥέη λέοεαΐεολεν Οεεείξε, 1840) ἢτϑὶ αιταηρσεὰ 
ΟὉ ἱἰπ ἀδοδάδβ, νἱζ. (1) 2οϑ !, (2) 215. 11, (3) 2112.2] (4) 4138-)αϊθ (5) “417-80, 
(6) “31-8, (7) 2316 19; τηϊς ἱηνοϊνεά [ἢ ἰγεαϊπηδηϊ οὗ 2033. 38 ἃ5 ἔουγ ἰπίγοάποίοτυ σοπι- 
ταδῃάς, 239.18 85 δὴ ἱπιογροϊδίίοη, ἀηὰ 2336. 38 5 ἃ οἱοβδίῃςφξ ἀδοδίορσιια οὗ ὑσγοσηΐβαβ. 
Βιίσψεϑ (1}|εχ. 211-232) ἰπηοϊυ65 ἱπ 1ἴπ6 οτἱρίηαὶ ΓΟ ΟἿΪγ ἴουτ ρεπίδθβ δῃὰ οὔ 
ἀεοδίορσιε οὗ “" νογάβ,᾽" νυἱζ. 2033.325 “7.9 λγ΄ δ .ηδθ “210-130 ὙΤὨῊΐΘ νας δπϊδγροὰ 
Ὦγ ἴῃς δααϊπίοπ οὗ νο ρῥεηϊδάοβ, (ἴσος ἀδοδίοριιεβ, δηὰ ἃ ἰσίρὶ οὶ οὗ “υάρτηδηίβ," 
υἱε. 415"ὄΔ “τ8.35 “126. ,χ187...λ.8 ,“,εΐ. ,γ6 16, ΤῊς ΓΤοαπιαϊηϊηρ Ἰαννβ ἀγα ᾿δίου ἰΏ561- 
Ποηβ ϑδονίηρ ἰτᾶοο5 οὗ Ὠευϊοτοποζηΐο σεάδοϊΐοη,. Ῥαίΐοῃ (}7}Χ,Θ02. ΧΙΙ. 7γ9-93), ὉῪ 
βΒυρροπίηρ Εχ. 34 ἴο οοηίδίῃ δηοίδοσ τεοδηβίοῃ οὗ (Ο, ἔγοπη ννῆϊοἢ Ὧδ ΞΌΡΡΙ᾽ πε ηῖ5 
ἀοίεοϊνα ἀδοδίοριιε5 ἰη ΟΟ, Ὦγ οσοηδίἀετίηρ 2133.-25 οἱ 11 “247. 9.18. 14. 1δς ἃς ἸΑΙοΓ 
δαάϊιίοηθ, δηὰ ὮὉγ τεϑίοτίηρ ἴνο ὑῥεηΐίδάδα ἔγοῃηῃ 1. 22, οὐὔϊδίῃβ δὴ οτίρί αὶ ΤῸ 

οοηβίΞιηρ οὗ ἰεη ἀδοδίοσιιοβ, ἐδοῦ Ὀεΐηρ Ξυγητηοι δ} ἀϊν δὰ ἰηῖο ὕνο ρεηϊδά 68. 
480 ὮὨΪ. Εχοσ. τὸ ἴ.; ΤΠ οῇοτ,7ΆΑ. 111. 305; Κυς. 27εχ. τὰ ἢ, ζο. Ε ἐπ. 

73 Πἴ; Οαγροηΐεσ δηὰ Βαϊϊεγϑου, 756 “ΠἸεχαίεμολ, 11. 113, εἰ αἰ. ; εομέγα Βδπίβοἢ, 

δεπάεεδεοί, οἾ Ρ. 11. 

{8ο Καυς,, (ο., Οαγρδηΐος δηὰ Βδί(εγβΌΥ, ἐΖ αἷ.; ἰῃ (5 οα56 εἰἴμον (1) ἘΌ (ὃς 

εοὐϊον ψῆο ᾿οίηεά  δπὰ Εἰ ψ ἢ Ὁ) ρυὶ Ὁ ἱἰπ [86 ῥἷαςε ἔοστμοσὶν οσσυρίοδα ὮΥ͂ 

ΓΟ, δἱ ἴῃς βαπια {ἰϊπης γουηονίηρ Ο( τὸ ἰῃς δαγϊον ρίασα ννϊοἢ ἰΐϊ πον οσσυρῖδβ; ΟΥ 
(2) ΕΚ (ἰῃς εαϊΐοτ νο ᾿οϊηεὰ 1 ἀπὰ Ε) ἴοοῖκ ἔχ. 34 (νῃοἢ 85 ἴΠ6 Ὀδ5]5 οὗ (ῃς 
δἰηδίϊῆς οονεηδηΐ δοοογάϊηρ ἴο 1) δηὰ υξοὰ ἰΐ 45 ἴἢς Ὀα5ἷ5 οὗ ἴῃ τϑηθιναὶ, δῖ ἴῃς 
βϑῖηδ πα ρυϑῃίηρ Ὀδοῖς (( τὸ ἴῃς ἀδοδίοσιια δῃηὰ τρακίηρ ἴῃ6 ἵἴννο (ἐν. (ἰῆς ἄδοῖ- 
Ἰοσξὰς απὰ (6) ἴα Ὀα55 οὗ ἴῃ6 σονδηδηΐ. 

1 Ἡοϊσίηρετν, Εἰς]. 170. 

ᾧ 80 Ἐοϊπ5ιείη, ας δυμάειδμεεά, Βδπιϑοῦ, δυμάξόκμελ, 77 Β.; ΝΥς. βνὺ, ζῃ»ν 

Οεελ. ἢγ.8 420; ΟΕΜ. 58. τ449. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΝΕΝΑΝΤ ᾿χνὶξ 

ΤὮε πιδίετιδὶ ἴῃ τ ἷ5 ο886 τῇδ δανο ᾿αὰ ἴΐξ οτἱρίη δ5 (Ὁ]]οτν (ν.:.} ὃ: (α) Ἐχ. 
1248.- μι (17); (δὺὃ τᾷς “ειαίρννερεζς ΤΩ ἢανε θδθ ἃ ρατὶ οὗ Ε' βιδπάϊηρ 
δῇεῖ οΒᾶρ. 18, τ ΒΙΟἢ 56} οτὶ ρίμδ!]γ βιοοὰ Ἰδαῖον ἰὴ τ86 πατταῖνε; (ὦ τς 27ἐὲ- 
βόν Ὅον βοιηοναὶ οὐβουγεὰ ἴῃ 2218. 21, ψψετε ῥγοῦδοϊγ ἴδδῖ ρατί οὗ ἰδς 
Ηοτεν Ἰερ δἰαϊίου (Ε1) ἔοσ ψ ὶοΒ [Ὡς ἀδοαίΐοσυς (ν᾿...) 85 βυϊβιϊταϊεά, 

115 ἴο Ὀ6 οὈδεσνεὰ [δδὶ 411 οὗ ἴῃ 656 νϑγίουβ ΠΥροίῃ 6565 ἄστεα ἴῃ 

55 ηΐηρ ἴο ἴῃ6 5ιι5ίδησε οὗ (( δηὰ ἴῃ ἰαγρε τωθάβιιγε ἴο (ἢξ ἔοστηῃ 

ὙΠΟ 6 ΠΟΥ͂ ἢᾶνοδ, ἃ ἃρὲ σοηϊεροσδηθουβ ΜΙ ΪΏ ΟΥ ῥγεςσθάϊης 
ἴῃαι οὗ Ε'ὶ (ν...). ΟὉ εἰροάϊεβ “τὴς σοπϑιεϊπαϊμασγ ἰανν οὗ ἴῃς 
ΕΔΥ͂Ὺ τ ΠΑτΟἢγ." ὦ 

4. ΤΏα ῥσέβθηςα οὗ (( ἴῃ Ε (ογ 7Ε)}}5 ἄπε ἴο ἃ γοϊρίουβ ρυγροβςα 
Οοἡ ἴδε ρατῖ οὗ ἴἢ6 δυῖῃοῦ οΥ βαϊοῦ ; [ἢϊ5 ΡΌΓΡΟΒΕ, Πονγονοσ, ῬδΓ- 

168 οὗ ἴπε6 Ὠϊϑίοσι δὶ βριγῖϊ σαῖθου ἴδῃ οὗ ἴΠ6 ἰδραὶ οὐ σείοττηδίοσυ 

δρὶπί. [Ι͂ἢ οἵδοσ ψοσάϑβ, ἢο εῆοτχγὶ νγὰβ θείῃ τηδάςδ, 85 ἰδῖθγ ἴῃ ἴῃς 

ο896 οὗ ἴῃς Ὠουϊετγοποιηῖς σοᾶδ οὐ ἴδε 1, ν]ο4] σοἄᾶς, ἴο ραΐη Τεο- 

ορηοη ἴτοῖ ἴῃς Ῥδορὶθ ἴοσ ἃ πδνν ἰορ᾿ϑδῖίοη. 5 ΤῊΪ5 ΔΡΡΘΔΓ5, 

Ὡοῖ ΟὨΪΥ ἔτοτῃ [6 5Ππ14}} ὑσχγορογίίοη οὗ ἴῃς ψῇοϊς οὗ Εἰ ψῃϊοῦ ΓΟ 

ςοηϑίτυῖοσ, Ὀυϊ 4150 ἔσοιῃ ἴἢ6 δοῖ ἴῃαϊ 115 ἰατὴνβ ἅττα Ὀδϑθα οἡ ἰοηρ- 

ἐπ: Ὁ 5 Θα ὑϑᾶρα, ΟΥ ΠΟΘ τλοσαὶ ὑγεσερὶβ ΨὨοἢ δα δἰτοδαν 

θόδη ἴδυσῃῖ; ἴῃς ῥύδϑεηος οὗ (ς( ἰηαϊςαῖεβ α͵5ο, ἔσγοτα ἴῃς ροϊῃηϊ 
οὗ νῖενν οὗ Εὶ (οΥ ἴδε εαϊῖοῦ), ἃ οοτῃρίεῖθ ὨδιτηοηΥ οὗ τπουρῆϊ 

Ὀεΐγχαση ἴπΠ6 οσοηΐδηϊ οὗ (( δηά (δε πγαΐϊεσιαὶ οὗ Εὶ ; ἴῃς τηδββαρα 
οὗ (Ο6, τδοτείοσο, Ὀδοοῖηαβ ἃ ρατί οὗ [86 ἰΑγροῦ τσϑϑαρα οὗ Εἰ, δηὰ 

ΤΟσΟΙν 65 μι οσργείδι οη ἔτοῦγ ἴῃ 6 ἰαίίοτγ. 

ΤΣ τορυ δι οη5 (“ υάρτησηῖβ᾽᾽᾿ δηᾶ “ῥσεοθρίβ ᾽)) ἂζὲ δηίίσεὶυ 
σοηδίϑίεπιὶ (1) ἴῃ ἰτεδῖίηρ ἴῇ6 ἀον 85 ἴμε ἀϊτγεοῖ δηὰ εἐχοϊυβῖνα 
βδοῦυχσος οὗ Ἰπαρτηεηϊ δηα δυῖῃου ; (2) ἴῃ τεςορηϊζίηρ τῃδὶ ἃ {1π|6 

865 ΠΟΥ͂ σοπα ἴῃ ἴῃς δῇαδιτβ οἵ ἴὩς παῖίΐοῃ ἤδη ἴδ τἱρῃϊβ οὗ [ἢ 6 
ΘΟΙΏΤΩΠΠΠΥ 416 ἴο δα σοηῃδίἀοτοά, ἢ ἃ νον ἴο ΓΟΒΊΠΟΌΩρ [ἢ 6 
δοϊίοη οὗ ἱπάϊνίανι4]5 ἰἢ 50 Δ, 8ἃ5 ΏΘΥ ἂτὲ ἰηὐυσίουβ ἴο ἴῃς οοτη- 

ΤΌ ΠΠῪ (εὖ. [ἢ6 ἀδοδίοριθ); (3) ἰπ οοηππυΐϊηρ ἴο δοσορὶ ςογίδιη 

ῬυηοΙΡ] 65 τ ἢ ἤν ἰοὴρ ῥσγενδ θα ἴῃ εις 116, δ. (4) ἴμδὶ 
οἵ σεϊδ διίοη, νοῦ ἱποϊυδεα τἢ6 ἀν ἡπἤορίς, (δ) ἴῃαἱ οὗ Ὀϊοοά 
τονοηρο, Δ ΤΩΟΠΘΟΥ ΟΟΙΩΡΟΏΒΔΙΙΟΏ [ῸΓ 1Π] 1168 σοτητηπθα, [Π6τα 

5. Α5 κυρρεκίεά Ὁγ ΟΕΜ. 5.3. 1449: οἷ. Βα. ΖΑ͂ Κ΄. ΧΙ. 418 (. 
1 ο. Ξἰκί. γ5; οἷ. Ὅτ, 28. 111. 68; ΜΝΕΞ. ΟΤ7(.3 349 ἢ. 
ζ ζῇ σ. Β. Οτγαγν, 8. 2731, 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ὀδΐηρ ὯΟ Ρυῃ ϑητηθηῖ ὈῪ ψῪ οὗ ἀερταάαϊίοη ; (4) ἰῃ δανίηρ 85 ἃ 
4515 οὐ ΨὨϊοὮ δνοσυτῃην ταϑῖβ [6 ἀρτὶ υ]ταγαὶ ἔοόστη οὗ ἰδ. 

ΤῊΘ τορυ]αϊοηβ, 845 δἰγεδαυ ἱπαϊοαϊθά, (4) ἤδη βἰυαϊεα ἔτοτῃ 
ἴῃς Ροϊηϊ οὗ νον οὗ ἡ ΟΥΒὮΡ, Γορσόβοηῖ [ἢ6 ουβίοπηβ οὗ ἴῃ6 ραβῖ "' ἴῃ 

{Πα σομηρασγαῖνα ΟΠ δηα 50] 1ογ, Ὀὰϊ αἵ τῃ6 βατηθ [6 

ΘΙΏΡἢΠ451Ζ6 ἴῃ6 ταϑι Π] οοη οὗ ϑυσἢ νοσβῃρ ἴο Ὑδην ἢ (ποπο]δίτγλ) ; 
ὨΟΙΒΙηΣ ΠΟ 15 δῖα ῥτεβεηϊεαᾶ; (δὴ) ψῇεῃ σοηβίἀεγοα ἔτοηὶ ἴῃς 
Ροϊηϊ οὗ νὶεν οὗ δἴῃϊοβ, δι ρῃδϑὶζε ἴννο οὐ ἴῆγεα τρογίδηϊ ροϊηῖδ, 

νΊΖ. ἴῃς 5οἰτηρ ἀρατὶ οὗ ἴδε βαὈὈδιἢ 85 ἃ ἀδὺ οἵ τγεϑῖ, πε ρινίηρ ἴο 

[ἢ6 Ροοσ οὗ ἴμε ργοάιςος οὗ ἴπ6 Ἰαπᾶα ἀυτίηρ ΟἿΘ γϑαγ ἰῇ βανεη,ὔ 

1ηε ἀἰϊδιί! ποῖίοη Ὀεῖνγεθ τυ σοῦ δηά πηδηϑδυροσ, [6 βεουτηρ 

οὗ 7υδίςς ἴο ἴῃς ἰοτεϊρῃοσγ, ἰῃς Γοβιοσδιίοη οὗ ΟΧ ΟΥἩ 855 ἴο ΟὨδ᾿ 5 
ΘΏΘΙΏΥ, [6 ὈΙΡΈΠΟΥ ἀραϊηθὶ ΟΡΡσθϑϑίοη δηὰ τλδἰδα π)] η]ϑιταῖοη οὗ 

οἴῆοσ. 

Ιη ρεηοτσαὶ, (ἤθη, [6 τοθϑθᾶρε νγὰβ5 ΟἿ οὗ δὴ εἱδναιίίηρ ομδσδοῖεσ 

ἴῃ [15 τπηοσὰὶ δι[τὰἃ4ς6, δΔαἀνοσδίίηρ, 85 ἰξ ἄοεϑβ, δϑοϊαϊθ “ τεοϊταάς 

Δα ἱπηράγιϊα! γ᾿ ἴῃ τηοῖμοας οὗ δα] ]5 ΓΔ ΈΏΟΩ ; τα] 655, ῥτο- 
ἰεοσϊΐοη δηᾶ σε]ϊοῦ ἰσοπὶ βανεσε [Πὸ ἔοσ ἴπΠ6 ῬΡοοσ, (ἢ ἰογείριοσ, 

Δ ἴῃς 5ἷανα ; ἃ ρεῃείοιβ αδἰ[ἰὰὰθ6 Ἄνθη ἰοναγὰ οὔθ᾽ 5 ΘΏΘΙΩΥ 

(23... } 
5. ΤΏε ρῥσορδείῖς οἰθτηθηῖϊ ἰ5 τηδηϊξεβῖ ; 50 τηδηϊεϑί, ἰηἀεοά, [Πδὶ 

ΤΩΔΏΥ ἢᾶνε τερατάδα (ς( 85 ἴῃς τϑϑυὶὶ οὗ ἴῃς Ἰαῖου ρσορῃοιὶς ψοτκ. 

11 15 τῆοσε οοϊτοοῖ, μούγανοσ, δἰζου πα κίηρ ὈΓΟΡΘΙ 8] ουνδῆσα 5 ἴὺσ 

ἴπ6 Ὠευϊεσοποιηῖς δααϊοηβ, ἴο τεραγὰ τἢ 5 845 ἴἢ6 δχργαβϑβϑίοῃ οἵ 
ἴΠπαὶ ταὶ σίου5 δηὰ εἴῃῖοδὶ ἀδνεϊορηηθηῖ ψὩϊοἢ Παά [15 βδουζος δῃὰ 

βίγοηρτῃ ἴῃ [86 πηονδηγεηΐ οὗ ἴῃς {π165 οὗ ΕἸ]}4ἢ δηα ἘἸ5Π4, 8ηά οὗ 
Τ δηά Εἰ, δῃά, ᾿ποσθίοσε, ἃ5 ὑγεραγδίοσυ ἴο ἴπ6 ρετὶοα οὗ ὑργορῇθου 

Ὀερίῃηίηρ ἢ Αἴοβ πὰ Ηοβεα. ὃ ΤῊΪ5 νον 15 ἴο Ὧ6 δοςερίθά 
Ὀεοδυβε οὗ (1) ἴῃ τηαγκαοα Ἰ᾿ϊηριυ δες ἀηα ΡὨΓΑΒΘΟΪορίοδὶ δ Υ οὗ 

(Ὁ ἴο Ε; (2) ἴθ ἴαῖρε ργοροσγίίοη οὗ [ἢ6 οοάβθ ρίνθη ἴο [δε 
ἰταδϊμηθηΐῖ οὗ 5ΘΟΌ ΑΓ πηαίίοῖβ (οἵ. [86 5ἰ τ]ὰ παίυσγε οἱ [6 (οάς 

ΞΝΪ2. ταυάθ δηά ϑἰπηρὶα αἰΐαγβ, ἤγϑι! ηρβ δηα ἢγϑοί- γα 5, ἴτας οἱ στίπηαρεϑ, πὸ 
Ἰεαναδη, ἀδϑδιίσγυοιίίοη οὗ δῖ, Ὀυτηϊ-οὔετίηρδ δη ρεδος-οἤεδτγίηρϑβ, εἴς. 

ἐ ΩΨ» τὴγ Ομ κοεΐνε δίμαέός ἐπ δε δ είν Εἰ δνιθπ ἐπ ἐλ Ο. 7. (1902), τοϑ-118. 
1 Κ. 28. Ν. δά4 ὁ, 66ς. 

ᾧ 8ο Κ. 22. Ν. δόᾳ ἴ.; Οαγρεηΐίεσ δἀπὰ Βαίουβου, 756 Μεχαΐεωεά, 1. τιρ; Ὦγ. 

2.8.111.68.; (ο. Ξἰ»ἰ. 75; ΝΝΕΞΚΞ. Ο7.7(0.3 340 ΕἾ, ; Βασοη, 7γέῤέε 7γασεἐδέον, ττο Ἡ,; 
Οτδν, 8. 2733: να. “ἴεξ. 8οῖ.; Ααἀάϊ5, Ὅοε. οὐ “ἴεχ. ἵ. 142 ἴ.; εομσα δῖ. Ο ΚΡΠῚ 1. 

634; ϑιευεγηαρεί, Θεμίενοηορε ΡῈ με. 7οσΜ, 278; Βδηϊδοῦ, δυμάεεδμελ, 122; εἰ αἱ. 



ΤῊΕ ΙΌΔΑΕΑΝ ΝΑΞΚΕΑΤΙΝΕ Ἰχὶχ 

οἵ Ηδζαιυταῦϊ), ἃ 5ἰρτι οἵ ἃ σοιηρδγαῖνεὶν δαυὶν ἀδῖο; 5 (2) ἴδε 
Ῥηγλϊᾶνε σμδγαοῖοσ οὗ τηδην οὗ ἴδε τερυ]δίίοηβ ἀπά ἰάθαβ, ς.». “ ἴῃς 

οοῃσορίίοη οὗὐ Οοάὰ 45 ἴδε πηπγεαϊαῖας βουσοα οὗ Ἰυάριηεηῖ᾽" 

(Ὀτῖνοσ) ; ἴῃε ῥγποῖρὶα οὗ τεϊδ]αίοηῃ δηὰ ἴθ ἰὰνν οἱ Ὀϊοοὰ 

τονθηρο, ἰἄδαβ 5{}}} ἀοηῃγίμαηϊ δηηοηρ ἴῃς Βοαουΐη; [ἴἢ6 πλοῖα 

Ρητϊῖνα ἴοης οὗ 2275 25 σοτιηρασεὰ ψιτἢ 44; δηὰ ἴῃς σοησορίοη 
οὗ ψοτθδῃ ψὩ]ΟὮ ἀρΡοδΙβ ἴῃ ἴῃς ῥχον βίοη ἴογ ἴῃς δϑίτηδιε οὗ ἃ 

ἀδυρῆῃτοσ᾽ 5 ἀἰβῆοποσ, 85 50 του ἀδιηαρα ἴο ΡΓΟΡΟΥ, ἴο Ὀ6 τηδαδ 
βοοά ἴῃ οδϑὴ (ςξ τ[ἢ6 Ὠῖρῃεσ ἰάθαὶ οὗ Ἡοβεδ). 

8 8. ΤῊΣ ΙΌΘΑΕΑΝ ΝΑΒΕΑΤΙΝΕ (7). 

ΤΉΪ5 πδιταῖϊνα οὗ ψου]ά- δηα ἡδίου- ὨΙβΟΣΥ δδά 115 οὔἹρίη ΠΏ 
ἴΠ 6 σΘΠΓΌΓΥ 850--750 Β.Ο6., ἀπά, ν]τἢ [δ οἸοβοὶν τοϊαῖθα ΕΡἢγαι της 

ὨΑΙγαῖϊνο, 15 δἃἴῖ ΟΟ6 δὴ δἽχργαϑϑίοη οὗ ἴα ὑγο- ργορῃεῖις τπουρῆϊ 

δηά ἴδε Ὀ4515 [ΟΥ̓ ἃ 511}]} ὨΙΡΏΘΙ ἀενεϊορτηθηῖΐ οὗ ἴμδῖ τπουρῃῖϊ. ἮΥ͂δαῖ 

ΤΩΔΥ Ὅς ραῖμοσεα ἔτγοίῃ τἢϊ5 τηοϑὲ ψοηάοσίιϊ πδττγαῖΐνε, τ[Ὠγουρδουϊΐ 
Ρτορῃεῦς ἴῃ [15 σβδσζδοῖοσ, ἴοσ ἃ δοϊῖεσ υπάογϑίδηίηρ οὗ ἴῃς ῥσγό- 
Ατηοβ ρεσοῦ ἢ 

1. ΕΟΌΪ ΡΙΟΡΟΒΙΠΟἢ5 τγοϊδίηρ ἴο ἴῃς Ἡδχαίθυςσἢ ἃ16 ΩΟῪ 4]} θυϊ 

ὈΊν ΟΕ ΒΔΙΥ δοκηον]οαρεά δηὰ τὺ ὃς 5ἰδϊοα ψὶτδουΐϊ ἀἰβοι 55Ί 0 Ὴ : --- 
(1) Τῆς Ηδοχαϊθυοῃ 15 τῆδάθ ὉΡ ἴῃ ρϑῆρσαὶ οὗ ἴῆγες ἀϊδθηςῖϊ 

εἰετηθηῖβ, νἱΖ. ἴη6 ρτόρῆξεες (ΤΕ), ἴᾷ ες ρῬγορδεῖοο- ρ Ἔϑίγ, Τουηά 
τη ϑιγ 1η Ὠουςεσοηοῦν (Π), ἀπά ἴῃς Ῥγ ϑιν (Ρ), ἴμ656 δἰετηθηῖβ 
Ὀεϊηνς οἰπεα τορείδοσ, σοι ΤΕ ἢ Ὁ, δηὰ ἰαῖοσ ΤΕ στῇ ΡΥ 

9 11|ἰ|5 51}}} ἃ ᾳυσοϊίοῃ νυν οῖποῦ [ἢ 6 τεϊδιοϑπὶρ οὗ (ς το ἴδε (ζοάε οὗ Ἡδπιπιιγαὺϊ 
ἰ5 (α) οπς οὗ ἀϊτεοῖ ἀδροπηάθδηςεδ (45 οἷοδβδ, ἰπάεεα, δ5 ἴδε τεϊαοη οὗ ἴῃ 6 ΘΑΙΙΥ σου ε5 

ἰη Οδποβίς ἴὸ ἴῃς Βαγυ])οηΐδῃ ἰοσεη 5), βίποσ, ἰ ἃ ΠΌΠΙΌΘΥ οὗ οδς65, ἴῃ 6 ἰὰνν5 ἃγέ 

Ριδοῦςδν ἰάδηϊίςαὶ (5ο Ἰομηβίοη, 70λμς ᾿οῤξὲης ζπυεγ εν Ογειίαν, τς, 1903) ; 

οΥ (2) οἣς οἵ τγδοϊβὶ δ ΠΥ, ἐ.ς. οὗ σουητηοῃ τα το, ν᾿ Ὡουϊ 8.γ αἰτοςῖ ἰἤυσηοο, 
ΤΌ ΓὮ 1655, Ὀοιτονπην (50 (οοῖο, Ὦ. Η. ΜΗΠεν, ΚΟἢ]οτ) ; οὐ, ρεγῆδρϑ, (3) οπὲς οὗ 

ἐπῦτγε ἱπάεροηάςδηςς, νὴ ἢ ΟΟ(, μονόνοσγ, στεδῖν ᾿ἰπῆυεηςοα ὉγΥ 4 Βαγιοηΐδη οην!- 

τοητηδηΐ (50 οῇη5, 22. Ν. 610 5). ΜΙ τῆς οχίβίθησα οὗ βυοἢ ἃ σοᾶο 85 ἴῃδϊ οὗ 

Ἡδιοσαῦγδνί, αἱ ἴῃς δασὶνγ ἀδίθ οὗ 2250 Β.6., βίγοησίῃθηβ ἴ6 ἀγρυπηδηῖβὨ (οσ Δἢ ΘΑΥΪΥ 

δῖε οἵ (Ο, 1 ἀοδς οἱ δσγη 5 δὴν ὑσοοί (αἴ (ς οουϊὰ δανε οχί βιὰ ἰη ἰ(5 ὑγθβϑθηῖ 

ἔοττῃ εαυῖοσ ἴδῃ ἴἢς κἴασε οὗ οἰν! σαϊίοη (νΖ. (Ὡς ἀρστίου γα) ἰη νν ἰ ἢ ἰΐ 15 Ρ] ΑΙ ΠΥ 

ἱπιθδεαεά. 

ἐ Τῆς ἀοίλϊ!ς ὅἄο ποῖ σοποσοσῃ 05 ἰπ [ἢΐς οοπηηδοίίΐοη: ἕο [ἴἢς πιοβί γοοθηΐῖ ἀϊς- 

ουκοίοῃ οὗ ἴῃ 656 (ἀεἴ8115, ν. ΟΔΙρδηϊοσ δηὰ ΒαίεγβΌυ, 7.ε ἰεχαέεκελ, Νοὶϊ. 1.; ΗοἹ»- 
ΖΣίηρσετν, ΣΦ ἐν εεδΝ ἐπ ἀπε Ἰεχαίεμελ,; Ὧτ,. ΔΟΤ.; απὰ ἴῃδ ἱηϊγοάπςοιίίοηβ ἰὸ 16 

υλτίουϑ σοπητηδηίϊασίε5 οἡ ἴῃς Ηδεχαϊδυςἢ Ὁγ αὐηϊοὶ, ϑιουεγηασοὶ, Βάηϊδοῦ, α. Ε᾿ 
Μοοτγτςε, Οταν, Βεσίῃοϊεὶ, Ἡ οἸζίηχζοσ, απ Ὠγίνετσ. 



ΙΧΧ ἱἵΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

(2) Τῆς ρῥτορμοῖῖς εἰειηθηῖ, ἢ πο ἢ δἴοπο γα τὸ ον σοῦ- 
σοΙηρά, ἰ5 11561{ [ἢ ταβυϊο οὗ ἃ υηΐοη οὗ ὕψο ἀϊδιίμςι ἀοσυϊηθηῖβδ ; 

δηὰ ψἢϊ6 656 ἴνο ἀοουπιοηῖβ ΠΔῪ ποῖ Ὀς οἰοαυν ἀἰδιϊηριυ ϑηεὰ 

τοί δδοὴ οἴμοι ἰῃ οογίδίη ρἤῆδβθβ, [6 Ὡδνεσίῃ 6655 βίδηα δραϑζῖ, 

ἰῃ ἴῃς ρτεαῖοσ ροτγίίοη οὗ [6 τηδίοσιαὶ, ἴο μὰ εχίθηϊ ψῃ]Οἢ 15 ὯΟ 

ἸΟΏΡΕΓ βου ουϑὶν αυοϑιοηεα, " 
(3) ] ἰβ ἃ Τυάδεδῃ παιταῖῖνο, πανίηρ ἰἴ8 οτρίῃ ἴῃ ἴῃς Κίηρ- 

ἄοτῃ οἵ Τ7υάαἢ, ψ ἢ 116 Εἰ (νυν...) ἀοβα ἴῃ Νογίμοσῃ [15τ46]. Τῇ 
ονάδηςσεα οὗ [᾿8 ϑουϊποσῃ οτἱρίη 18 Ὡοϊ 50 οἰθδσ 85 15 ἴῃαϊ οἵ Ε᾿5 

Νογίδοσγῃ οτὶρίη, Ὀυϊ ψὶ τ τῃ6 ῥσδςῖίοαὶ σογίδι ΠΥ οὐ ἴλ6 ἰδἴίοσ, [ἢ 68 
ῬΓΟΡΔΟΙ Υ οὗ της ἔοσηλθυ (Ο]]ονγβ. ΤῊΪ5, ΤὩΟΓΘΌν σ, 15 βιγοηρσι λδηδα 
ἤθη να οὔβεῖνα (4) ἴπ6 ῥγοπιίμθησθ δἰδοῃθα ἴο σοτζίδίη αἰβιϊηο- 

τἰνοὶγ ϑουϊῃοσῃ ϑδηςίπδτο5 ἴῃ ἴῃ6 ρῥδῖσδγοῃδὶ Ὡδγγαϊϊνοϑ; (ὁ) τῇς 

σοηϑρίουουβ ῥΐδοθ δϑοίρηθδὰ ἴο ἀδῇ διηοηρ Δοοῦ 5 8οη5 (Οῃ. 

475 4325 4415 18 40), οἵ, ἴ[)ε σοττεβρομάϊηρ ῥΪδοθ δϑϑϊσηθαὰ ἴο 

Ἀδυθθη δηά Ποβορὰ ἰὴ Εἰ, δῃά τῇς δῦβεησε ἰῇ οὗ ΔΏΥ νῈ͵Ὺ ϑυγα 
Δἰϊυδίοη ἴο Τοϑῆυα; (2) ἴπ6 ᾿πιρτΟ Δ ὈΠ ΠΥ τπᾶῖ ἴνο δυο 51 Π}}18Γ 

Ὠδιταῖϊνεβ 8ἃ5 ] δηᾶὰ Εἰ οἰγουϊαϊοα 5146 ὈΥ 5146 ἴῃ ἴπ6 Νογίδογη 
κιηγάοιι, δηὰ (47) ἴῇε ργεβθῆσοα ἴῃ Οῃ. 28 οὗ ἰτγδαϊ!οηβ σοη- 

οογηΐηρ ἔαγη ε5 οὗ Τ᾿ υάδῃ, ΜΏϊοἢ πουἹὰ ἤᾶνα ΠΠ||6 ἰηϊοσαϑῖ ἴὺσ ἃ 

ὨΟΏ- υαἀδῃϊία. 

(4) 1], δ πουρῇ ίοσ ἴῃ 6 βᾶΚε οἵ οοῃνθηίεπος Βροίδη οἵ 48 ἃ 

Παισγαῖνο, ΟΥἩ Ἰπάδεα 45 ἃ ὨδΙ͵σϑῖΟΣ, γοργοϑθηῖϊβ ἃ βοῇοοὶ οὐ ᾿γοῖβ 

σονοσίηρ ἃ Ρετοα οὗ ῬδιΠΔΡ5 ἃ σΘΏΓΌΓΥ ΟΥ ΠΟΓΘ. [{ 18 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ, 

τποσγείοσα, ἰῃ ἴῃ6 υ86 οὗ  ἴο ἀἰδείηρυ θη ψ]Π σάτα ἴῃς αἰδβοτγοηῖ 
βίταῖϊδ.ι ΕῸΪ ρσδοίϊοδὶ ρυγροβθβθ, μβοανοῦ, γὰ ΤῊΔΥ Βρεδκ οἵ [᾿ 45 
[6 οτἱρίηδὶ 1, δῃά οὗ ἴδε τρδίεγδὶ δϑδοίρῃεά ἴο 72 οἵ 1 ἂ5 δά- 

ἀϊτοηβ. ἢ 

5 Οὗ, τἰῃ6 ῥγδοίΐοδὶ αργδοιηθηῖ δχίβιϊηρ ΔΙΠΟΩΪΖΦ τοδὶ δηδὶ γϑῖβ, 6... ΟΑγροηῖοῦ 

δῃὰ ΒαιοιβΌγ, Αἀάϊ5, Βάοοη, τίνοσ, Καυϊζοοῦ. 

{0 , ἩοϊζΖίηρεν, Εἰμὶ, τόο-π; Κιι, 47ὲπ’. 1. 82-5; ἙἘ. Μεγεσ, ΖΑ͂ ΚΎ. 1. 138; 
δία. ΟΥ͂ΛΊ. 547; (ο. ΣΦ πδ συ; Οδιρδηίου δηὰ Βαϊεγϑου, 7344 Πεχαίεμελ, 1. το ΕἾ, 

1 Οἱ. (δγρεηΐῖοσ δηὰ Βα ΥΒΌΥ, οὔ. εἰ, 1. τοϑῖ,; ΗοϊΖίηροτ, Ξ ἐπ. τ,.8-6ο. Τΐδ 
τηαϊοτίαὶ ἰ5 οὗ πιοτὸ (ἤδη ἃ 5ἰησὶς κίηὰ, ἱποϊυαάϊηρ, 45 ἰἴ ἀοε5, (1) δα ἀϊομϑ ἴο ἴῃς 

ὥγρεσολίελέε, Ὠανίην ἃ ἀϊδεγεηϊ ροίηϊ οὗ νίονν οσ Ὀδοκρτουπά, ἐς. ἴῃ6 παγγδῖνα οὗ 
ἴῃς ΠοΙυψσε, νη ἢ ἰ8 ἀπκηον ἴο 11; (2) Ῥᾶγδ} !εὶ5 ἰῃ (ἢ ς ρϑίγαγο αὶ παγγϑῖνοϑ, ἐς. 
ἴῃς 5ἴοτγ οὗ Αὔσγδῃδηι ἀπὰ ϑασγδῃ δἱ ἰῃῆς οουτὶ οὗ Ῥῃαγδαοῦ 15 ἃ ἰδίθσ ἴοσγπι οὗ ἴῃ6 ἴτα- 
ἀἰίοη 5 1ἴ ἀρΡϑδσβ ἰῇ σοῃηθοίοη ἱτἢ 158δᾶς δηὰ ἘδΌοκΚαῖ αἱ ἴὴ6 ῬὨΣ)5ιἷπα οουτῖ; 

(3) ἰπβογίοηϑ ρεγνδάδα Ὁγ ἃ ἰοῆδίεσς εἰῃὶςβδὶ δηὰ βρὶ τ] ἰοπο ἴδῃ ἴῃς οοπίοχί, ἐν. 

ΘὩ. 181 8. 5. 6.386 Εχ. 3469 Νὰ; 1417; (4) οὐἀϊϊοτίαὶ δαάϊοηβ πιδὰς ἰῃ οοππεοοιίοι 



ΤΗΕ ΤΌΌΑΕΑΝ ΝΑΚΕΑΤΙΝΕ Ιχχὶ 

ΤὮς τἰπις τοϊδιϊοης οὗ 71 βεθπὶ ἴο Ὀς ἴδοδε οἵ 80 ἴο 750 Β.0., οἵ ῬοΟΒδΙΟΪΥ 8 
᾿1π||6 Ἰαῖετ ΟἿΪΥ ἃ ίεν νουἹὰ δϑδοῖίζῃ ἃ ἰαΐον ἀαϊς."" ΤῊΪϊΒ ὑπδη τ οὗ 

ορίῃϊοη σεβίὶβ ὑροῦ (4) ἴδῃς ίαοϊ ἴδαϊ (ἢς ρῥγορμεῖϊο οδαγδοῖοσ οἵ Ϊ ἰβ8 1688 

ἀεβηϊῖε ἴδη τδαὶ οὗ Ατηοβ δηά Ηοβαδ, βεετηίην, [Βετγεΐογο, ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἃ τιοεὰ 

Ρττϊεῖνε δἴαρε ἴῃ ἴδ ἀενεϊοριηδηῖϊ οὗ ἴῃς 5ρ᾽τὶϊ οὗ ΡῬγορῇῆςου ; (δ) ἴδε ρῥγοδα- 

ὈΣΠΥ ταὶ ΑἸτὰ. 29 Ηο. οἷ 1237. 120. γε Ὀαβεὰ ὑροὴ ἴῃς υύυϊτεη παιταῖνα οὗ 
1; (ὦ ἴδε [ἰοσασυ 5[}16 δπὰ δὲ τε] σίου ἀεσνεοϊοριηεηῖ ἰουπὰ ἰπ Απιοβ δηὰ 

8.15 ἱτητηςαἶαῖο βυσσοββοῦβ ᾿ἸΩΡΪΙΥ ἴδε εχίβίεηος οὗ τοὶ σίου υτιτὶηρθ ἢ ΕΙΟΒ 

1806 δῃὰ [Ὠεὶσ 1Ιδἴθῃοτϑ γότα ἰατη αν; (α7) ἴδς ίαοϊ Βαϊ ἴῃς παζαῖϊνε οἵ Ϊ 

σοηίῖπυςο5 ἰηἴο ἴπ6 ἀαγβ οὗ Τοβῆυα ἱτὰρ]}165 15 ροβξί- Μοβαὶς οτίζίῃ; (2) ἴδς 

ὩὨΔίΙΟΙΔΙ] 5ρ᾽τξ ονευυνῃοτε οπαγδοϊοτβιὶς οὗ 1 αἰὰ ποῖ οχίϑὲ ὑπ} ἴῃς ἂρὲ 
οὗ 1 ΣΟ ΠΆΥΟ ΠΥ, ψ δ Ὼ 13γᾶεὶ ἴον ἴῃς ἤτβὶ {ἰπ|6 τε] χε 118 ὑπ; (72) ἴδε 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἰμαὶ ἴῃς βαπὶῈ βοῆοοὶ οὐ υυίϊοιβ Ὧ85 σοπίσγυϊεὰ ἴο ἴῆε Βοοκβ 
οὗ ϑαιωυοὶ δηὰ Κίηρε; (σ) ἴδε (γεπαν αδιιϊαάς ἰοναγὰ ες ΡΠ βιϊ 65 

ΔΡΡεαδσίηρ ἴῃ ἴῃς παιγαϊΐνος σοποογηϊηρ ἴῃς ἀοδ]ηρβ οἵ ΑὈγδῆδιη δηὰ [5δᾶς 

τἰϊ [Πεῖῦ Τοουϊὰ ποῖ ἢανε δὐίβεῃ ὑπ] ἃ ον τἰπ|ὸ αἴον ἴῃς Βοϑ 165 

οὗ ἴῃς τεΐρῃ οἱ αν ὰ ; (ἀ) ἴδε τεῖρῃ οὗ ϑοϊομηοῃ ἰβ δνϊἀθηιν Ἰοοκεά Ὀδοὶς 

ὌΡΟΣ 895 ἃ 5οχ1ἴ οὗ ροϊάεη ἂρε (οἷ, Οη. 1518 αηὰ τ Κ. 41; Οἡ. οϑδδηὰ : Κ:. ο3); 
(ὦ) δυς ἢ πᾶπλ68 85 Ζαρ Βοῃδίἢ- ρδηεδῇ πα Ῥοιϊ-ρῃοτα ἄγ υπκπονη ἴῃ Εργρίίδῃ 

στ ηρπ 01] τὰς Ῥοπι- ϑοϊοπιοηὶς ρετοά ; (7) 08. 635 ροϊηϊβ Ὀδοὶς ἴο ἰἢς 

ταῖσι οὐ Αῃδῦ ; οἴ, τ Κ. τ68.͵ 

2. ΤὭς β80ορΡ6 οὗ Ϊ ̓ ἰποϊιάε5 ἴα Ὠἰϊδίοτυ οὗ ἴῃς νοι] ἔγοπχ ἴῃ 
οτθαϊίοη οὗ Αάδὴ ἄονῃ ἴο Αὐγαμάῖη, ἴμε ἢἰβίουυ οὐ [5τ86]}8 

Ρδ᾿ΠΑσΟἢΔ] δησθϑίοιβ ἔτοτλ ἴῃς ϑδαεϊθοϊίοη οὐ Αὐταμαῖῃ ἄονῃ ἴο 
1ηῆὴ6 τεβϑίἄθηος ἰῇ Εργρῖ, ἴῃ6 ἰβίοσν οὗ τῇς πδῖίίοη υηάδθσ ἴῃ 6 

Ἰεδάθυβῃ!ρ οὗ Μοβθβ δῃὰ Ϊ7οβῃυδί)) ἀονῃ ἴο ἴῃ 6 σοῃαυεβὶ οὗ 

(απ. [Ιὰ 15 δορί ὑσγοραῦϊα ἰῃδὲ ἴΠ6 β5δτη6 βοῇοοὶ (0.5.) 
οὗ ντιϊοσβ σοηπηπεα τἴὴ6 ψοῦκ ἀονῃ τὨχουρἢ ἴῃ6 {1π|ὲ5 οὗ [ἢς 
ἸΩΟΠΔΙΟΝΥ, αἰνίηρ υ5 ἴῃ6 ΘΑΓ ΘΓ Ῥοτγίίοηβ οὗ ϑαηλιοὶ ἀπά Κίηρβ 

Τῆθ βθηοΓΑ) σαι ΌΥΚ οὗ ἴΠ6 ῃάγγαῖϊνο ἴσοι ἴῃς βίου οὗ Εάδη 

στ τς υπΐοηῃ οἱ Ϊ δῃά Ἐ᾿, ἐσ. στ. 2216-18 Εχ, 325:14; (5) Πϑευϊετοποηιὶὶς δα αἰ πἰοη5 
ἴο τῆς Ἰερ᾽5]αιοη οὗ ], ἐν. Εχ. τοδ-8, 

4 ϑοῆγα, (ἰὴ 6 ΔΝ εῖε᾽ 5 Ξ ἐ"π|.8) ρίαςες [ Ὀεῦνδεῃ 82ς δηὰ 8οο ; ΚΙί, ( έσΖ. 1. 86), 
Ὀεϊνεεῃ 830 δηὰ 8οο ; Κυςε. ρυΐϊ5 {1 ἰῃ τῆς Ἰατῖοσ ραγί οἵ (πε ηἰπίἢ οὐ ἴπς ἢγξί γ88γ5 
οὗ ἴδε εἰσῃίἢ οεηῖυν, δηὰ 73 ἰὴ ἰῃς ἰαϊοσ Ὠ6]} οὗ ἴπΠ6 βενθηϊῃ οδηΐυγυ; Βα. (ὥγρειελ.) 
855 5Ὲ}5 1 ἴο ἴῆ6 ὨΪΏΤΏ ΟΘΏΓΟΓΥ ΟΥ τῆ ἸΔΓΟΓ γϑαῦϑ οὗ ἴῃ ᾿επίῃ, ἀπὰ 73 το ἰῃς τεΐψτι οὗ 
ΑἾΔΣ; . ἀδῖε5  βοπηεν δὶ δΗ͂οσ 750 Β.Ο., Ὀυϊ ὑσίοσ ἴο Ἡδθζο κίδῃ᾽ 5 τείογῃ ; (δῦ- 

Ῥοηΐοσ δηὰ ΒαιθισΌΥ 58γ, “ Ἶ τῇδυ, ρεγῆδρϑ, Ὀς ἴδ ἰδϑιις οὗ ἴννο σδεηϊυτίεβ οὗ ᾿ΠΤΑΥῪ 
δτονπῦ, ϑοο-όςο Β.0."; ϑίδυογηαρσεῖ, δεκέεγοπονέμρε μ. 7οσμα, 480, πδτη 65. φοο- 700 

Β.Ο. 85 ἴῆε ρει οὐ νη ν᾿ ἰοἢ 1 ἀστοβς (50 Ηοϊσίηρος, σδρηδε5). 

80 ϑοῆγα. ἴΏ Ὡς εῖϊεῖ9 ΖΦ ὲνμ1.8 ,27-32; Βυ. Αἰελίον μ. δαεμεῖ; ΟΕΜ. 

7κπάζγε:; Νον. Κιολέεγε; 8ια. ΖΑ ΜΆ 1. 330; ζο. ΖΑ Μὴ. Χ. οὐ; εἰ αἱ, 



Ιχχὶϊἱ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

ἴο ἴδ 56: |6τηδῶϊ ἱῃ (απδδὴ αἰβοΐοβοβ ἃ ἀδθῆηϊα ρυγροβα ἰη ἰῆς 
τηϊηα οὗ ἴῃ6 δυΐῃοσ οὗ τηϊ]5 ἢ ασασν ογοδίοη" ΤῊΘ ρύυγροβα 15 

τνοίο]ά, τεϊαϊηρ οὐ ἴῇε οὔς δαπηᾶ ἴῖο ἴπε οσἱρίῃ οὗ ϑζδθὶ ἃ5 ἃ 
Ὠδίίοη δηὰ [5Γ86}᾽5 σεἰαιοη ἴο ἴδ 6 πεὶρῃοτίηρ ἡδίοηβ, δηά, οἡ 

ἴπε οἴμοσ, ἴο [6 οἷοβα σοῃηδοζίοηυ οὗἩ Υδῆνθηῃ ψ] [815 οΠρίη δηᾶ 

ἀςδνεϊορημθηί. ΝΟΑΙΙΥ ΘΝΘΓΥ 5ἴΟΤΥ ἴῃ ἴῃ 6 ἰοῃρ 56 165 ἢηᾷάς 115 [σὰς 

ἱητογργοίδοη ἔγοσῃ [ἢ15 ροϊηΐ οὗ νον ΤὨΪΒ ἰ8 ἴῃ ροσγίεσϊς ἢδγ- 

ΤΩΟΩΥ ΜΙ [6 ὨΔΏοὨΔΙ τηοῖϊνα τ Ὡ]Οἢ ὑηά 6} 165 ἴῃ6 ποσὶ οὗ ΕἸ])}δἢ, 

ΕἸ15ηα, δηὰ οἴμεσς μπεόλέ᾽ ἐρι (88. 4-.-0}, ἢ 16 ΔΙΡΊΘΙ ρ]άςα νῃϊςῃ 

ΙΞγδοὶ ἰβ 7υϑὲ δὲ τηῖβ ρογίοα τακίηρ ἀπιόῃρ ἴῃ6 παίϊίοῃϑβ, δηά, {Κ6- 

γε, ἢ τὴ6 πον ἰἄθα5 οὗ Ὑδῆνθῃ ψῃϊοἢ ψεσα ἀρρδδηρ ψἢ 

ΒΌΟΣ ἴοσος ἴο ἴβοβεα ψῆο Ὀτγεαῖπεαὰ ἴῃἢ6 Ῥτγορῃεῖὶς ἱπϑρίγαϊίοη 

(Ρ. χιῖχ)ὺ. ΤῊΪϊθ5. τε] ρῖο- ΡΟ  ἰοδ] πηοῦνα ἰηο]υ 65 αἷσὸ ἴῃς ἄδϑῖσα 
ἴο γίνε Ἔχργεβϑίοη ἴὸ ΠΟῪ δηα ᾿δῦρεῦ σοηῃσθρίοηβ οὗ αοα δῃηά τηδῃ 
δηὰ [1 (υ.2.).. ὙὨ15. Πἰδίοσί δὶ ἰηϊοσγεϑὶ ἄοθβ ποῖ σοποοόσῃ ἰἰ5ο] 
ΜΙ τηδιῖοτβ οὗ δὴ ἱἰηϑδι τυ! οὴ4] σμδγδοῖεσ (18 νγὰ5 Ρ᾽5 ρτϑαδῖ 
ΤΕΒΡΟ 5117). [115 ἴλ6 Ὠδτοαβ οὗ δῃοίϊθηϊ ἢἰβίοσυ δηά [6 βοεῃθβ 

οὗ τῆς οἰάδη τἰπη65 παι ἴῃ [υἄδοδη ἠδιταῖῖνε ἀ 6] ρἢϊ5 ἰη. Εοτ 1ἢ15 
ΤΕΆΘΟ. ΡΓΔΟΙΘΑΙΙΥ ὯῸ Οσᾶγα 15 ρίνθῃ ἴο ῥτζονϊ ἀΐηρ σῃγοποϊορίςαὶ 

ἱπάϊοαϊίοηθ, δηὰ Βαγάϊγ τόσα ἴο ἴῃ6 οὨγοποϊορίοδὶ διταηρειηδηῖ 

οὗ {πΠ6 τηαΐοσιδὶ. ᾧ [1 15 [Π6 5ρ: τῖῖ [αἴ σομίτοὶβ ᾿ῆσουρῃοιϊῖ, Πο ἤ 6.6 

τῆς Ἰοῖίοσ. [1115 ποῖ ἀἰβῆουϊξ ἴο σοπηροοῖ [ἢ]15 Ἔχργοβϑβίοη οὗ ἃ ἴτὰ6 

ΤΟΙ ρίουβ βρι τις ἢ τῃ6 τείοσηηδίίοῃ ἴῃ πάἀ δῇ, δἰπηοϑὶ σοηϊθιρο- 

ΤΏΘΟΙΙΒ (51Χ γὙδδγβ ἰαῖθῦ) ψ] ἢ ἴῃαὶ οἵ ΕἸ 5η4 δηὰ 76 ἢ ἴῃ Ιϑ5τδεὶ, 
ΨΏΙΟΔ 45, ΔΙ 41}, ΟἿΪΥ [86 σοποϊυβίοη οὗ ἴῃς ἰὈΥΠΊΘΓ, τοϑυϊτηρ, 

85 ἴἴ ἀϊά, ἴῃ ἴῃς ονεσίῆσον οὗ Αἰθδ] δῇ, ἴμ6 ἀδυρῃῖϊοῦ οὗ Αἢδὺ δηά 
76Ζορεὶ. 

4. Οπε οὗ [ἢς ῥχγηοῖὶραὶ ργοῦ]εὴβ οὗ ἴἢς Τυάδοδῃ πδιταῖϊνο 

ΤΟ]υΪγε5 δὲ ἰοαϑῖ ἃ ραϑϑίηρ ρίδποθ, νἱΖ. ἴδαϊ οὗὐ [6 ψοτ]ά-βἴοτο5 
ΜΠ σῇ τὴ 6 παιταῖϊνε οὗ 1 ορθῆβ. 8 Ἦδὶ νὰϑ ἴπεὶγ οὐ ρίη ὃ 

Βαϊ νὰϑ [Πδὶσ υἷδοθ πῃ ἴῃ6 πδγγαῖϊνα 8ἃ5 ἃ ψῇοϊεῦΡ Ἦεὲ οδηηοῖ 

5 Κδι55 (Οσερελ. Ἅ. εξ, δελ»ὴ α΄. 4. 7. ᾧ 214) ποῖ ἱπαρργορτίαιοὶ υ οδασαοίςγί σοβ 
} ἂἃ5 ἃ “" παϊοῃδλὶ ἜἽρίο."" ὮὉγ. (7λε δοοῖ 977 σεμεεῖς, Ὁ. χὶν ) ἀδοίαγεβ } ἴο Ὀς “τὴς 
τιοβὶ ρ πεὰ απὰ τῆς πιοκσί ὈΓΙ δ ηῖ"" οἱ 41} ([ὴ6 ΗἩδῦὗτον ἢἰϑιοτίδηβ. 

{ Τηὶβ ἰ5 ἵπις (εοσα ὮὯτ.) ὄνδη οὗ βίοσίεβ {{ κὸ (δὶ οὗ τῆς τη ϊσϑίοη οὗ ΑὈΓΔΠ ΔΙ 5 

βίενασαὰ (6η. 24). 

ΤΡ. τῆς δυϊμοτ᾽ 5 δτίΐοϊδϑ ἴῃ 27εὅγ. Ν.-ΝΊ. 

ᾧ ΝὶΣΖ. ἴδε 5βίογίεβ οὗ ἴῆς αδγάδη οὗ Εάςῃ, (δίῃ δπὰ Αδεὶ, ἃς Βεΐυσοε, δηὰ ἴῃς 

ΤονΕσ οἱ Βαρεὶ, 



ΤΗΕ ΌΡΑΕΑΝ ΝΑΒΕΑΤΙΝΕ ΙΧΧΙῚ 

ἸΟΏΡΟΙ ἀΘΩΥ ἴῃς οἷοθα ἔογιηδὶ σοπῃθοϊίΐοη οὗ ἰμθ56 ἰγδά! τἰοηβ τ ἢ 
[ὴ6 5: τ]]ᾺῚ τα] οὴ5 οὗ ΟἴΠΕΙ ΡΘΟΡΪΘ5." ΝΟΥ σδὴ ΜῈ ΞΌΡΡΟΞΒΘ 

ἴῃαϊ ἴῃς ναζίοιιβ ἔοστῃβ Ψῃ]Οἢ ἴΠ 656 54Π16 βἴογ 6 ἴδίζα. ΟἹ διηοῃρ 
ΟἴδδΥ Ὡδίοηβ ἀῖὸ ἀδγινεὰ ἰσγοῦ Δῃ οΟΥἹ ρΊηδὶ [5γδο] 1 ]8ἢ όσα. [5τδ6] 

τεσεϊνεα [815 τηδῖθσδὶ ἔσοπλ ἴῃς 58 Π|6 βουζοθϑ 845 ἴῃοβε ἔγοπὶ Ψψῃϊοῆ 

Οἴδοσ ἡδίϊοηβ γεοαϊνεα τΠ6ῚΓ ϑἴοσιθβ. [ζ 15 ἃ ἤοσίίαρε σοϊησηοῃ ἴο 
ΤΩΔΩΥ ὩδίίοηβΒ. Αἱ ἴῃ6 56 τὴ6 ἰἴ 18 αυἱῖ6 οσοτγίδίη ἴῆδαι [5τγδοὶ 

οΑπγ6 ἰηΐο ρεου Αγ σοῖο ἢ [ῃ6 οἷος ΒδΟυ]οηΐδη ἰγδάϊοη, 
Ὠοῖ 50 Τρ ΠΟἢ ἴῃ ἃ ἀϊτεοῖ ψνὺ [τουρἢ [86 Θαγ] οβῖ δῃσοδῖοῦ Αὐτδῆδη, 

85 ἴῃ ἃ ΤΏΟΙΟ ἱπαάϊγοοῖ τ Δ ΠΠΟΙ, νΖ. ᾿Ὠσουρῇ ἴῃς (δηδδη 5 ἢ 6]6- 

τοθηῖ, ψὨΙΟἢ [1561 σοηϊαϊηθα της ἴῃαὶ ψὰ5 Βα γὶ οπίδη. Σ Τῆς 

ττδηϑίοστηδιίοη γὨ] ἢ ἴῃ 656 βἴοσίθϑ ἥᾶν Ὁπαογροηςα 15 ϑισΟγ ἰη 
δοοογάδῃςα ψἱϊ ἴῃ6 ϑρίτὶῖ οὐ [6 παυσδῦνα 45 ἃ ῇοϊθ, δηά τηϊρῆϊ 
ψ6}} 6 τ κθη ἴο τεργοϑεηΐ ἴῃ 6 ψῇοἷς, βίηςα 1 5ῆονγΒ ἴῃ 6 ρστορῇῃοίϊς 

ταοῖϊνα, ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ ρϑῃσγαὶ, Ὀὰϊ ἴῃ ἀοῖδὶ, δηὰ 1]]υ5ἰταῖε5 ῥτδοῖ- 

ΟΔΙΥ ἐνοτυ Ρθδϑ6 οὗ ἰλδϊ 5Βρ:Πῖ. Μοζϑονεσ, ἴπ656 βἴοτιθβ (ουῃά ἰῃ 

ση. 2-11) δΙΓΩΪΒἢ ποῖ ΟἾΪΥ ἴῃ6 5᾽δγ ηρ-Ροἰηῖ, ρας ἴῃς Ὀδϑβὶξ, ίοσ ἰῇ 6 
Ἰυάδοδῃ πᾶγγαῖῖνθ, 65 Δ] 5 ηϊηρ δ ἴ86 ν σῪ ὈΘρΙπηϊηρ ἴῃ 6 6556} [14] 

γιεν-Ροϊηΐ οὗ [η)6 πασγαῖῖνε. ΤὨϊ5 18 566 δϑρθοὶα! ν (1) ἴῃ ἴῃς 

Ρἶδες δεδίσῃθα Ὑδινγε ἴῃ σείδσεῃςβ ἴο ἴῃ6 ουϊβ᾽46 παίϊίοῃβ ; (2) ἴῃ 

τῆς :προτίδησο αδἰϊδοῃθα ἴο ἴῃ σοηῃοορίίοῃ οὗ 5, δηά ᾿ἰκαν δα 

τῃδι οἵ ἀε]νεγδησα ; (2) ἴῃ ἴῃς δἰπᾶς 5ηον τονγαγὰ [ἢ 6 Ῥτόρταββ 
οἵὗ εἰν]! Ζαϊΐοη ; (4) ἴῃ ἴῃ6 ῥγαργδίίοη δἰγεδαυν τηδᾶθ ἴοσ ρἰνίηξ 
Ι5ταθὶ ΟῚ ῥΪἷδοθ διηοηρ ἴῃ6 Ὡδίοηβ; δῃὰ (5) ἰῇ ἴῃς ἀοίδ}}5 οὗ 

Ῥτορδεῖς τροῖῃοα δηα ρτοσδάυζο. 
4. ΤὮΪ5 Ρσορῃεῖς ἔδοῖοῦ ρρθδζβ 'ῃ βενοσγαὶ οὗ ἴῃς πηοβῖ τροσίδηϊ 

ἙΠασδοίοσβείοβ οὗ ἴὩ6 Ὡδισγαῖίνθ. ὃ ΟἿΪῪ ἃ ἴεν οὗ [686 τυ Ὀ6 

τηθηςοηδά: --- 

(1) Τῆδ ρυτροβα δηά ςρὶ σι (νυ...) ἀγα ἀΙβΕ ΟΠ} Ῥτορδεῖῖς, βίησα 
106 ὙΓΠΠΓΟΙ Δϑϑυτηα5 ἴο Ὀ6 δοαυδίηϊοα νι ἴῃ6 ῥ]δη5 οὗ ἴῃς ἀειῖγ, 

δηά ἴῃ ἔδοϊ ἴο 5Βρθᾶκ ίοσ τμαῖ ἀδἰὙ ὑπ οσ 411} οἰτου πηδίδηςαϑ ; Φ.σ. 6 
ἀφοϊασαβ ἴῃ6 ἀϊνίπα ρυσροβα ἰπ ἴδ οσγεδίίοη οὗ νογηδῃ (Οη. 2.53); 

8 γ΄. 1 ξηοττηδηῖΐ, δεριπηέηρε οΥ δέον; Ὀανὶβ, σεησεὶς απα δον ζς 7γασοπ; 

Ουμηκοῖ, ΖΔ Ζορενας 97, σεέπερέ:; πὰ ἴῃς ἐπογπιου5 Θαῤεὶ κ. διδεῖ Ἰἰδταῖυσε γοϑ]ῖ- 

δῖ υροη Ετεά ἢ} Ὠ 6} Σ5Οἢ 5 ἑδπιουϑ ἰδοΐυΓαβ. 

ἱ ]ςίσον, 70 Δ᾽., 1ἸΘοΟΊ, "Ὁ. 653. 

ζ 980 Οσυηῖζοὶ, σεηεϑεὶς, Ὁ. χὶὶ , Ὦγ. Οεπνεσὶς, 31; ὅϑάγοα, ΝΚΙ., Ζίπηπλδσγῃ, ἐ αἦ. 

ὁ Ὧτ. Θεπεσίς, ΡΌ. χχὶ ΕἾ. ; Ἡοϊζίηρεν, ΣΦ μ. 129 ΕΠ; Οατρϑηΐοσ δηὰ Βαϊ ϑΌΥ, 

Ἧδεςσ. 1. ου. 



Ιχχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἢ δϑ5ϑρη5 ἴῃ6 οαι56 δηὰ τηωοῦνε οἵ Ὑδῆνε 5 δοῖ ἴῃ βοηϊηρ ἰῃς 
Πεΐυρσε (Οη. 61) ; Βα Κηονβ ἴῃ δχδοῖ οἴδοϊ οὔ Νοδῇ᾽ 5 βδουίῆσε 
ρου ἴδ αἰνίπα πιϊπά (6η. 8517); Πα 5668 ἴῃ6 αἰνίπε ρυγροβα 
ἰῃ ἴῆε οσοηδιδίοη οὗ ἰοησυθβ (πη. 1157) δηά ἰῃ ἴῃς 5βεἰεοοη οὗ 
Αγ (6η. 1215) ; ἢ6 αἷδθϑο ἀδβοῦῖροβ ἴῃ6 5.θῆθ Ὀεΐχδοη Μοβδβ 

δηᾶ Ὑδηνεῆ οὐ ἴῃ6 ἴορ οὗ Ρίβρδὰ (δι. 2344 9. 
(2) Τἢδ παίϊοηδὶ εἰειηθηῖ, 5890 ριόρμεῖὶς ἴῃ 115 ομδσδοίου, ἀ15- 

Ὀἷαγϑ 1156} (4) ἴῃ ἴμ6 στοαῖ ὑσοῃηίηθησα ρίνθη ἴο βίογί6ϑβ ἰῇ Ὡς ἢ 

με ῥτίης!ραὶ ἤΘΤο 5 τα σαρυϊθα Ὡδίοηδὶ δησδϑίουβ, βυςἢ 45 ἴῇοβα 

σοησοσηηρ ΑὈγδῆδῃι, [588ς, ]Δςοῦ, [ἀ δῇ, [οϑορἢ, Μοβαβ; (6) ἴῃ 
[ἢ τϑοῖ] οὗ Ἔνθηῖς ψῃϊοἢ Ὠδα ἴο ἀο νι ἴῃ6 δίϊοηδὶ ρσορτοβ5, 

ΒΌΠΝ 85 ἴῃ6 ἸουῦγηοΥ ἰηΐο Εργρῖ, ἴῃς Εχοάυ5, ἴῃ6 σονοηδηῖΐ δἱ ϑ᾽ηδὶ, 

τλ6 οσοησπαϑῖ, τῆς 56 Ἰδπγθηϊ, --- [656 Ὀεϊηρ ἴῃ6 νεγῪ Του πα δι ἢ 5 

οὗ ἴῃς παίϊϊοπδὶ ᾿ἰβίοσυ ; (ὦ ἴῃ ἴμ6 δνϊἀθηΐ ἄδβϑιγε ἴο στεργοϑεηῖ 
Ι5γδ6] ἃ5 υπ].6 δηγοηρ ἴἢ 6 ὩδίΟΏ 5, 51η66 506, ἃ ἀϊτεςῖ ἀεδοεπάδηϊ 
((Ὠσουρῃ Νοδὴ, Αὐγαῆδπι, δηὰ οἰδεσϑ) οὗ ἴῃς ἢγβὶ δ Αἄδι, δὰ 
Ὀδοη ἀοδηϊζεϊν σἤοβοη Ὁγ Ὑδηνεῆ 45 ἢΪ5 Οὐ ΡΘου Δ. ρΘορΪς ; δηὰ 

ἴο Τοργοϑοηῖ ἴῃ αὔδ᾽τγο οὗ ἴη6 ψου]α 85 διτδηρεα ἰὴ βυ ἢ ἃ ΝΥ 85 ἴο 

Β6ΟῦΓα ἴῃ Ὀαβὶ ᾿πΐοσοϑὶ οὗ ἃ β'ῃρὶε ρθορΙθ, [5γδεὶ ; "' (77) ἴῃ ἴπ6 παῖνβε 

δηα ρῥγτἶνε τηοῖῃοά δάορίδα ἴο 5Πο" [5186] 5 5 ΡΟ ΟΣ ἴο ΤΠ ΕἿΣ 
ΙΏΟΙΤΘ ΟἸΟΒΘΙν τοϊδίεα ὩοΙρΏΟΓΒ, ν]Ζ. ΌΥ σοῃηηδοϊηρ βοῖηα ἔογπι οὗ 
τορστοδοὴ ἢ τἴῃ6 οπρίη οὗ ἴῃς πδίίοη σοηοοσζηθα, ἐν. Οδηδδη ἴῃ 

[ῃε βἴοσυ οἵ Νοδὴ (6. 9535.) δ8 ἃ 'ανε ἴο οἴῇδσ ρεορῖίεβ ; Μοδὺ 
δῃηὰ Αἰωπῖοῃ (6η. 105. 3) δα ἴΠ6 οἤδρτίηρ οὗ [οἱ ὉΥ ἱποαϑῖ; Τ 
15ῃπηδεὶ (ση. 16}1}5.) 5 ἴῃ βοὴ οὗ ἃ δβαηάτηδλιἃ ; Εάοτι 85 ἱπίεγίιου 
ἴῃ ΔΌΠΠΥ δηὰ σπαγδοῖοσ ἔγοπῃ 6 θεριηηίηρ ; νᾶτουβ ΑτδΌϊδη ἘΠ 65 

85 Ὀδΐηρ ἀεβοοηάεα ἔσγοτη Κείαγαῃ, ΑὈσδῆδηλ5 βεοοηά ψἱίθ, ἀπμὰ 85 

ποῖ ἸΘΟΕΙ νης ἃ 5ῆδγα ἴῃ ΑΡΥΑἤ ΔΙ᾽ 5 ρΓΟρεΓ (Ὁ. 25). 
(3) Τῆε 2γεάϊεδοες εἰεταθηὶ 15, οὗ σοῦγβα, ρστορδείϊο ; “ (ἢς ρῥδῖτ- 

ΑτΟ Δ] ἈἰβίοσΥ ἴ5, ἰῃ ἢΪϊ5 (75) μβαπάϑβ, ᾿Ἰηϑι ποῖ ψ τ τῆς σοηβοϊουβη 655 

οἵ ἃ ρτθαῖ {πἴυτὰ " (Ὠτνοτ). (“) ΤΏδ ἢ βίουυ οὗ 5η ἰ5 ρἱςεϊυτοά 

(Οη. 3.2) νὰ υποττίηρ δοούγδου, 88 ἃ ἰοὴρ δηά ραϊηξιὶ βίσυρρὶςα 

5 ΤΠΐ5 οοποορίίοῃ ἰ5 οἰδαγίὶν ἑουπὰ ἴῃ (οἴ. 137 2218 χ66), ΔΙ Πουρῃ τῆ ψοτγὰ 
“ Ὁ ἤοΟΒ6" 15 υϑοὰ ἢχοϊ οὗ [5τ26] ἰῃ Ὠ1. 487, 

Γῇ, βονανογ, ΟσῃκΚο]᾿ 5 οοη͵δοίυτε ἰῃδὶ (5 σἴοτγ ἰ5 οὗ ΜοδὺὈ-Απιπιοηΐϊε οτὶ σίῃ, 
δΔηα ἴῃ ΘΑΣΙΥ τπ|65 ὈΟσα πὸ ἴΐπρε οὗ τεργοδοῦ; Ὀὰϊ Οἡ ἴῃ ΘΟΠΊΓΑΙΥ νν85 ἃ δυίοσυ οἵ 
106 ἀδυρῃϊοτα οὗ 1.οἱ, γο τοοῖς βδιισἢ Ὠογοὶς τπηδαθυγαϑ ἰοὸ βδοοῦσα οἱ] ἀσθῶ, δηὰ αἷ5ο 

Ῥτοβογνοὰ [ΠογθΌν ἴδ ρυτ οὗ ἰἢς (γἱῦα] Ὀ]οοά. 



ΤΗΕ ἸΌΡΑΕΑΝ ΝΑΚΕΑΤΙΝΕ Ιχχν 

Ὀεΐνοοη Ὠυτηδηὶν δηὰ ἴῃς ἰηβυδησας ὙΠ] σῇ ἰοτρὶ πῃ ἴο 6ον]], 
ἃ 5ῖτυρρΙ]ς ]οἢ ἴῃ [Π6 ΝΟΓΥ πδίαγα οὗ ἴῃ σ456 πγυϑβὶ τῇ6 Δ νἱοἴοσν 
ἴοσ Ὠυμδηΐν ;" (ὁ) 5.86]᾽5 τε δί!οηβ ἴο οἴπεσ ρδορίεβ ἅγὰ ῥτο- 

ῬΠΟΙΟΔΙΥ ἱπιεγργεῖϊθα ἰῇ αη. οὔ; (ὁ εἰϊπιρβες οὐ [5186] 
ἔαΐυσε ὨυΠΊΟΙΒ Δηὦ ΡΟΝΘΙ ἃῖ6 ρίνεῃ ἴο ἴῃς ρῥδίσδσοῃθ, ϑδδο 

(Οπ. 2775), ]Δεοῦ (Οη. 4859 4015) ; ψῇ!ε (“7 ἃ ἰογεοδϑδῖ οἵ 
15146}᾽5 ἔχΐϊωυσγα τοϊαϊοὴβ ἰο (ἢ6 νοι] δἱ ἰασρε ἰβ ρἰδοθά ἰῃ ἰῃ68 
του ἢ οὗ ἃ ἰογείρη ρσορῃεῖ (Νυ. 2417... 
Τοβε ῥγεαϊοϊ ουβ ταργεβεηΐῖ ἴῃ6 νεῦῪ τπουρῃϊ οὗ ἴ[ῃ6 Ρῥσορδμεῖ 

Ἑςοησοσγηϊηρ ἴῃ6 Ι5γδοὶ οὗ ἢἷ5 ονῃ ἀδΥ, ἴῃ ροβίοὴ δἰγεδαγν ραϊηοδα, 

ΟΥ ἴμδι νης ἢ, ἢ ἴλ6 ἐποουτγαροιηδηϊ ἴΠ}5 ρίνεη (1.6. Ὁ ἴῆ6 τῇδ6- 
ἴοσῖοϑ] δηὰ δου]θῖοδὶ υ56 οὗ ρτεα!ϊοτο}), τηΔΥ Ὅς Ἔχρεςοῖεα. ΤΠΘΥ 
ᾶ16, ἴῃ οΟἴδπεσ ψοσάβ, “ ργορῃοίίοδὶ ἱηϊτογργείδι[οηβ οὐ ἰβίοσγυ ᾿" 

(θηνεοὺ. 
(4) Τα ρτορδεῖίς εἰειηθηΐ 15 5β6εὴ 8]50 ἰὴ ἴδε “ἴσα ερε ἩὨΪΟἢ 

Ῥειτηθδῖοβ ἴπΠῸ Ὠδιγαῖϊνε [τουρῆουῖ. ΤῺ ὙΓΠῸῈΙ τηᾶῖο5 σψοχά- 
Ρἰεΐατοβ οὗ Ἄνθηῖβ δηα σμδγδοίεσβ ἴῃ 116, ἰῃ ογάδσ τ[ἢδι ἢϊ5 σοῃϊδιη- 

ῬοτΑΓ 65, Ορϑοσνίηρ ἴδ 6 Ιά64] ᾿6 ἴ[ἢυ15 τερτγαβοηϊοα (νῃεῖποσ 1ἴ 15 δη 

Ιά64] οὗ ροοά οἵ δη 1ἀ68] οἵ 44), πηᾶὺ [1 1Πεἰσ 16 ἴσο ἴΠ 6 Ιονγεῦ 
ΡὈΐδης ἴο ἃ δίρθοσζ, 

Τὰς 5ἴουυ οἵ Αργδβασα 18 ἃ ρεη-ροτίγαϊζ ὑγοβεηιὶπηρ [ἢ ς ἰάεαὶ οὗ ἱπτίτηδῖς 
δεσυδϊηἴδηςς δηα σοτηταιπίοη ἢ Ὑδην ἢ, ἀπᾶὰ σοπϑεαιυσηῖ (Αἰςπέυ] 655 δηὰ 
οδεάϊεπςς (ςΐ. (με. 43. 24). [πῃ ἴῃς βἴουυ οὗ [Ὀϑερῇ, ἢς ρῥἱςΐυτεβ [86 βῃδὶ 
νἱοϊουυ οὗ ΡΣ δηα ἱπίε συ! ἰπ 5ρὶϊα οὗ ενὶϊ τηδοἰπδιΐουβ οὐ ἴδε ρῥατὶ οὗ 

ἴδοδε ψῆο δῖα τἱσἢ δπὰ ρονψεγ!]} (οἷ. τ, 224. 11. 770). [ἡ τδ ρῥἱεΐαυτε ρίνεῃ 
Ὁ5 οὗ [Ξ5τ8ε}᾽3 ορρτεββίοῃ πη Ἐργρῖ, δηὰ ἀε]ϊνογδηςσς του ἴἢε βάᾶτὴς ὉΥ ἴδ ουϊ- 

βιγεϊο οά Ὠδηά οὗ Υ̓δῆνςεῃ, νγὰ 566 95γ86] ἃ5 ἃ ἡδίΐοῃ Ὀτουρῆῖ δος ἴο ίδοα ἡ (ἢ ς 

τὶ διϊεδὶ ρόννοῦ οἡ εαγίῃ, δηὰ {τἰυτρίηρ ονες [δῖ ρονγεῦ ν᾿ ἢ 41} 115 σοάϑ. 

5 ΤῊ5 ρμράϑϑδαρο ἱπιρ ϊδ5, ἱἢ ἰἰ ἀο65 ποῖ ὑὉτοπΐϑβα, νἱοΐοτγ; οἴ, τ. σεμεέσὶς, 48, 57, 
δηὰ ερπέγα ἩοϊΣίηροτ, ἐπ ἴσο... ἩὮὯΟ ἀξηΐδϑ ἰο ἰΐ δἰ σαὶ οοηϊθηϊ δηἃ ᾿ἱπι}15 115 ΠιΘδηΐ 

ἴο δἃῃ εἐχρίδπαίίοη οὗ ἴῃς νν6}}- Κη ἀπ ραῖῃγ οὗ τηδη ἴο ἴῃ βεγρεηῖ ἔΠλῖγ ; 8150 
Ουηΐκοὶ, νἤο ἱπίθγρσγειβ ἰὰ 85 οχρίδιηΐηρ ἴῃ6 ρογρεῖυαὶ! Ὠοβ Ὑ οὗ τδη δηὰ ἴδ6 
8εΙρεηϊ ΓΤ, 858 ρυἸ5ῃτηθηῖΐ ον ἰμοὶσς Ἰσαρθ ἀραϊηξὶ Ὑδηνςῆ. 

ἐ πεῖν νὰ υπαογβίαπα (1) 85 ἰοσπιθυν (4150 τεσ Ὀγ Ὦγ, οὐ. εἰΐ. ἡ. 111) 

ἴῆε ἴῆγες στεαῖ ροννοσβ οὗ οἰν] !ζαϊίοη, ἴῃ 6 ϑογηίς, (6 Ιαρῃςεῖϊς, ἀπὰ της Η δηλ ςο, 

οἵ (2) νἱἢ ΝΝς., 5ιλ., Βυ., Μέογοσ, Ἡοϊσίηροσ, πιογοὶγν ἰϑσαοὶ, Οαπάδη, δὰ ΡΣ 56 

ΟΥΓ Ῥῃοεηίοία; οὐ (3) ψ ἢ Οὐηκοὶ (ϑῃθπι ΞΞ} ἴἢ6 Ατγαπιδοδη- Π οῦσγονν Ῥδορίςδβ, 

δηὰ (7]ρἢεϊ ΞΞ} τῆς πογίμογη ρθορἶθβ (ἐ.6. ἴῃς ἨΪ(165). 

Τοπ ἰδς Μυρτί Ὠγροίῃεϑὶς5 οὗ ἴῃς Εχοάι5 15 οχαϊ δὰ οοποερἤοη οὗ Ὑδῆνν ἢ 8 
Ῥονοσ ἀἰςαρρεαῖς ἴσοπὶ ἴῃ 6 5ΞΙΟΤΥ ἰη 115 οτὶ σίπδὶ ἔογιῃ, Ὀυϊ, ονεπ ἢ τἰὯ6 Ὠγροιποϑὶβ Ὀ6 

δοοερίεα, ἴδε ἰγδηϑίοσγηδίίοη ἱπῖο δὴ Εργρίϊδη Εχοάδβ πιυπὶ ἄνα Διο οἷδοδ ᾿γίοσ 
ἴο ἴῆς ὕπιε5 οὗ ]. 



Ιχχνὶ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ϑίοτιεβ οὗ [ῃἷς Κιηᾶ, ἀπὰ ἴπδγε ΕΓ ΤὩΔῺΥ βυοῦ, ψεσα ἱπίεπαάεα ἴο ἰεδὰ τη θ ἢ 

Ἰηΐο ἃ δίρδον ᾿ς, δηὰ ἴο σψίνε ἴτε Ὡδίίοη ἃ οοπβάδῃςς ἴῃ ἰϊ5 ἀοβεϊηγ." 

(5) Α ἴπιδ ρυορῃεῖῖς σοημοθρΈοη ΟΧΡΊγθ5565 ἰἴ56 10 1 ἴῃ6 δἰ ς 

οἵ τε Τυἀδοδῃ παγγαῖῖνα ἰοψαγά [ἢ 6 Ρσόρτοββ οἵ εἰν! ]!Ζαϊίοη. Ἡ το 
7 ἰοϊ]ονν5 ἱπ ἴῃς ἰοοϊβίερβ οὗ ἴῆοβε ψῇῆο ῥτεςοθαρά ἢϊτη, δηᾶ Ἰοὶῃ5 

μδηάβ νὰ τη ΝαζΖίγιο δπὰ ἴῃς Ἐδθοθδθίϊο (9.5.). 

ΤῊΪβΒ δηϊδροῃίβη, ἃ σογο δγ οὗ ἴδε νίενγϑ ἐπἰετίδι πε σοποογηΐηρ βίη (υ.1.), 
5ῇονν Ί1561{ ἴῃ σοηποοίίΐοη ψν]ἢ (4) [δε 5ἴοτυ οὗ ἴμε τπιυτάογ νος ἢ δοςοιηραπὶοὰ 

τῆς ὈυϊΠάϊηρ οὗ ἴῃς βτβὶ οἷν (Οη. 43:16); (δ) τὰς Ὀερϊπηΐηρβ οὗ [86 δγῖβ, 4]] οὗ 
ψὩϊοἢ Ἰεὰ ἴο ἴῃς ἔυγίμοτ βρτεδὰ οἵ 5'η (Οη. 459... 111:-9); (ὦ τῆς δνὶάδηϊ 

Τερτζοδοἢ Ἰοϊηδὰ ἴο ἴῃς Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ δὲ οὐυἰΐατε οὗ ἰῃς νἱπς (Οπ. 939 5.), δηὰ 
(4.) ῖἴλ6 θεδυῖίι} γοργοβοηιδίοη δνογγνδοτε τηδάς οὗ ἴδ σἤδττη δηὰ βἰσαρ] ο"Υ 

οὗ (Ὡς ρδϑίοταὶ ᾿ϊές. 

(6) Τῆς Τυάδοδῃ παγταῖϊνα οἰ αν Ὀγοβθηῖβ (ἢ6 ὑτορῃοῖϊς ἰάδ8 
οὗ ἴδ6 σονοηδηϊ τεϊαϊίοη εδηϊεσγεα ἰηΐο Ὀεῦνεεη Ὑδῆνεῃ δηὰ ἴῃ6 

ῬΘΟΡΪς οὗ [9τ86], νι τῇ [Π6 οἰγουτηϑίδησ 685 ἰο δα ηρ ὕ0 ἴο ἴῃ τηδκίηνσ 

οὗ τῆς. οσονδηδηῖ, ἴῃ6 Ὀδ515 ΟἹ Ποῦ ἰξ ας ἴο τοϑῖ, πα ἰΐ5 ἰοσηηδὶ 

ταϊποδίίοη (Εχ. το Ὁ 5 2415...413), γῆε ἀο ποῖ 566 ἴῃς γτοοῖ οὗ 
[ἢς ποη-Ἔχἰδίθηος οὗ (ἢ 5 ἰάδα δἱ [ἢ]5 τ{ἰπ|6 ἴῃ [ἢ δϑϑοσίοῃ τῃδὶ 
ἴ[Π6 παγγαῖνεβ (ἰποϊυἀϊηρ ἴῃαὶ οὗ Ε᾽, οἷ. Εχ. 20 δηὰ Ὁϊ. 5, δηά 
Εχ. 24.393) ῖὲ Ἰερεῃάδυυ δηὰ βξεϊ οοηϊταἀϊςίοτγ, τας τῃ6 ΘΑ 
ΤΙ ΩΡ ῬΤΟΡεῖβ ΔΚ ὯΟ 0856 οὗ ἴῃ σοποσθρίοῃ, δηᾶ τΠδῖ, σοῃβ6- 
αυθηῖίγ, νὰ ἀγα ἴο υῃπαοτϑίαπα ἴῃς δητγα σονθηδηΐ ἰάθα ἴο Ὀ6 ἴῃς 
ΤΟΒΌΪ: οὗ ρσορἤεῖς τοδοβίηρ, ταῖῆογ [ἤδη οἱς οὗ 115 ξιηἀατηδηϊαὶ 

Ῥοϑβιξουβ ἔγοπλ ἴὯ6 ν ΎΥ Ὀορηΐηρ. 

ΤῊΪϊβ χυσδίίοῃ Ψ1]] σοῖς Ὁρ ἀραΐη, θαϊ ἰξ 15 γε] αἱ 1818 ροΐπί ἴο οὔβετνε 
ἢ Οἰεβεῦτεςδι (2ὲς Οσεελμ[ελξείέ ἀἅ. δὲνπαίῤμραε): (4) τἰθαΐϊ ψἘ116 

τείογεμοοβ ἴο ἴδε ἔβδοϊ οὗ ἃ ϑίπαϊτἷς οονθηδηῖ ουϊδῖάςε οὗ [Ε' δῖε ἔεν δηάὰ 

ἀουδιί!} (40. 1 Κι. 1910.14. ἴῃ ΒΊΟΝ ΓΙᾺΣ ἰβ ΡῬγΟΌΔΟΪΥ ἃ Ἰαῖοσ ἰπβοτιίοη, οἴ. Θ; 
ου Ἦο. 6 δηά δὶ υ. ΟΟΠΗΤΠΘΠΙΆΓΥ ἐν ἦος.} ἀ81}} 7 εγετα δ ἢ ἴἴπηο, [ἢ 5 15 ἢοΐ σοῃ- 

οἰυβῖνε {παῖ δυο ἢ ἃ σονεπδηΐ νγᾶ8 ὈΠΚΠΟΨΩ ; βίπος (α) Ηοβοα ἴῃ οἤδρ. 1--2 

4 ΤῊὶς ψουΐκ οὗ δα, γε ἐδρ᾽ ἈΡΌΘΑΓΒ 411 [Ὧ6 ποτὰ οἰδασν, ἢἢ νὰ υηἀεγοίδη ἃ νυ ἢ 
Ῥαΐοη (4.97. Ν11]., Οςῖ. 1904) ἰἢδιὶ ἴῃς στοαὶ Ὀδϑβὶβ οὗ ἴδϑε ραϊγίδγοῆδὶ βϑίογίθϑ ἰ5 

ἰουπὰ ἰη ἰγδαϊο5 σοπηοσγηίηρ ἴΠ6 τε οη δη ἃ τηονοσζηςεῃῖ5 οὗ ἴῃ6 δαυγ 1065. 

Ἐν Νε. 4». κ᾿. 74. σεπελ. ταί; ὅ5τὰ. Κεὶ.3 τ; ϑοῦνναγ, δορέσελε Αγ έςρεα- 
ἡεγέώνεον, ἴ. 4; ϑορηλίαϊῖ, ατὶ. “Οονοηδηΐ," 5.8.; εοπίσα ΑΕἰοεοῦτεοδιί, σεεελίελέῥϊέεδο 

ξει ἄ. δἰπαϊδωνμάξες (1000) ; δηὰ Κ. 228. Ν. 63ο Ν΄. 



ΤΗΕ ἸΌΡΑΕΑΝ ΝΑΚΕΑΤΙΝΕ Ιχχν]] 

ῬΙΔΙΉΙΥ ρτεβθηῖβ [πο δοῖ οἵ ἃ σονεπδηῖ, αἰ μου ἢ πο πδιὰς ἰ8 υδεά; (β) ἴδε ρτὶ- 
ΤΩΔΥΥ ΤΩΘΔΏΪΗ Οὗ ΓΛ (ςξ, Καὶ. ΖΑ͂ Κν. ΧΤΙ. τ Β,., 224 Η(., ΧΙΠ. 245 Η.; ΚτᾶϊΖ- 

ΘΟΒτηδγ, 2216 Βωνιάεευον ἐοέδμνες ἢ 4. 7.; Κα. 2). ν. 63ο; εοκέγα ϑοδτηϊάϊ, 

ΕΔ. 928 8.) ἰ5 οονεπδηῖΐ, ἀρτεεσηεηῖ, ἴῃ 6 ΟἿΪΥ ΨΥ οὗ ρυϊτἱπρ ἃ ἰανν ἰηῖο ἔοτος 

Βεΐηρ [Βαϊ οὗ πχυΐυδ] ἀρτγεοτηεηῖ; (Ύ) ἴδ ἰδοῖ οὗ τοῖς ἐγεαιθηϊ τεΐεσεηςς τὸ 

ἴῃς εχἰβίεπος οὗ [6 σονεηδηῖ 15 Ἔχρ  διησὰ ἰπ ρατῖ οὐ ἴῆς στουπὰ ἴδαϊ πὸ υτὶϊ- 

ἵπρβ ἴτοτῃ [86 οἱἀδσ ὑγορμεῖβ ἢᾶνα οοϊὴς ἀον ἴο 5; ἰῃ μαζί, θεσαυβε εν 

Ῥαγίίουϊαγ οσοαπίουϑ οδ]] ἃ ίοσ βῃοἢ πιεπιίου, δηὰ, Ὀθεβί 65, δἴϊεγ [πε Ἴχρίγαι οη 

οὗ 50 ἰοπρ ἃ ρετγὶοά ἰξ 88 ὑπ ΘΟΟΒΒΔΙΥ ἴο δῖα δ᾽ υϑίοη ἴο ἴδῃς ᾿π’τ14] δοῖ, 
ἐϑρεοῖδ!γ ἤθη, ἃ8 Ὠἰϑίουυ 5Ώον5, συ εαΎ στοαῖ σῆδησε ἴῃ ἴῃς παιΐομδὶ βἰϊυδιίοη 

νγὯ5 Δοσοτηρδηϊεα ΌὉΥ ἃ ΠΕ ρῥἱεάρε οὗ Υδῆννε ἢ 5 Ἰογα!ν δηαὰ ἶονε. Ευτγίποτ- 
τοοτα, (δ) ἴδε Ἰεδάουβ, ἴῃ {μπεῖγ σοηϊπυουβ οοτί ἴο υ86 ἴῃς οὐ] 88 δΔῃ ὀχϑιηρὶς 

οὔτε ἀετηδηᾶὰβ στοσίηρ ουἱ οὗ ἴ6 σονοηδηῖ-το]αἴίοη, δηὰ αἱ πε βδτὴς {ἰπλς ἴο 

δὐδρὶ ἰῃς ᾿πϑίσυσϊίοι ἴο ἴῃς σμαηρίηρ πεεᾶς οὗ ἴῃς ρεορῖες, εἰ ρμῃδϑιζεα ἴῃς 
πεν τοϊδίίοῃβ, ταί πε (ἤδη ἴῃς οἷά σονεηδηΐ τδάς ὉΥῪ Μοβεβ. Απά [ἴἴ ἵἰ ἰ5 

δϑϊοὰ ΨὮΥ 5βου]ὰ ϑυο ἢ οτηρμδϑῖὶβ βᾶνα Ὀδεὴ ρἱδοεὰ οὐ ἴἰ ἴῃ [6 ἀδγβ οὗ [6τγα- 
τηϊδἢ, ἴῃς ΔΏΒΥΕΙ 5 οΪοβε δἱ παπᾶ : [5γο} 5 τεϊ ρίοῃ ἰ8 ὑγεδτωϊ ΘΕ δῃ 

Ὠϊβίοτις δ] τοὶ σίου ; ἴῃς τἴτὴς δα σοτὴς ψἤεη ἴδ6 σονοηδηΐ 85 ἴο Ὀς ὈτΟΚΕΩ; 

1815 [Δεῖ ποοοϑϑδτ Ὀγληρβ [ἢς οἷ σονεπδπηῖ ἰηἴο στεδῖ ρσοτηΐποηοα. (οποσγῃ- 

ἴῃ ἴῃς τεϊδίίοη οὗ Ατθοβ δηὰ Ηοβεα ἴο [ἢϊ8 οονεηδηῖϊ-ἰἀδ ν.ἑ, 

(7) Τε ρσορδεῖῖς εἰθηδης 15 56 ἢ 511} τογα ΒἸΓΟΏΡΙΥ ἴῃ ἴῃ 6 

σΟὨττΟ Πρ οἷδος οσουρ!οα ἴῃ ἴῃς Ὡδιταῖίνα ὈΥ ἴῃ6 σῃαγασίογϑις 
Ῥιορμεῖις οοποορίίοῃ οὗ “οὖ απά ἀεἤνεγαηες." ΤῊΪΚ5 ἰδοῖοσ 56 6 15 

ἴο υηάετ!α ἀνεσυτῃηρ εἶδε, Ὀερὶπηΐηρ, 45 ἰξ ἀοσθβ, νὰ ἴῃς 5ἴοσΥ 
οὗ ἴδε οτρίῃ οὗ κῃ ἴὴ Εάδβῃ δηά ἴδε ἐογεοδβὶ οὗ 115 βξίσυρρὶε ψἱ ἢ 

Βυμηδηῖν (Ρ. Ιχχν), δηὰ σοητηυηρ ἢ οαοἢ ἑοσγαγά σε ἴῃ πε 
Ῥίοόρταϑβϑ οὗ εἰν" ] ]Ζαϊίοη, υη}}} θεσοδῦβα οὗἉ 115 τουτὶ Ὁ]6 στον [ῃ6 Γάσα 

1156} (Ἔχοερὶ ἃ βἰηρὶς (Δ }}}}}} πλυϑδὲ ρου βῆ. ϑίδγιίηρ δραΐῃ ἰὴ τῇ 

ὩΘ το ]α, 1ἴ ΓΕΑΡΡΕΑΙΒ ἴῃ ἴῃ6 δοσουηὶ οὗ Νοδἢ᾽5 νἱπο- ου γα δηά 

ἴη ἴ6 5οαϊϊοτιηρ οὗ ἴῃ6 παιϊοηβ ; ἢ }]Ὲ [ἢε βἴουίθβ οὗ ἴῃς ρδίγδγοϑ, 

Οὔδ δϊζογ δηοΐμπογ, 1Πυβίγαῖθ, οσ ἴῃ τηοβῖ ρατγῖ, {ΠπῸὶΣ ἀδἰ ἰνοσᾶποθ 

Ὀγ οὐ 5 στᾶσα ἔτοσῃ δν]] βίος σοηβθαυθηΐϊ ἸΡΟῊ 5 ; δηὰ τῆς 

ὨΔΌΟΠΔΙ βίου 65 566 πὶ ἴο Ὀ6 σὨΓΟΠ ΟΪ65 ΟἿΪΥ οὗ 5ἰπ δηά ἀδ]νογαπος 

ἔγοτη 51η,---ἰη οἴμεσ νψοζγάς, οἵ ἀἰβρταςσθῆι δοῖβ οἵ γερο] οὴ δηά 
ὈΔΟ κΚ5 ]Ἰηρ, δηα στάβουα ἔγοτη ΘΏΘΙ165 Ψῆο, Ὀδοδι5ε οὗ ϑυςῇ 5ἰη 

ΟἿ [51.46]᾽5 ρασῖ, δα δι ρ ΟΓΑΓΪΥ Ὀδοοῦης [5:86}᾽5 τηδϑίειβ. 

5. 77: »ισσεαρε οὗ ἴῃς ἀδοδῃ πατγαῖνε τγὰβ ἃ τὶσἢ δηά νατὶ δὰ 
Ομ, ΠΠΙῚρ {86 τηϊηας οὗ [86 15Γδ6}165 (οὗ ῥγε- Απηοβ {Ππ|65} ἴο ἴδε 
οοπδιρ δίίοῃ οἵ: -- 

5 ζγηδα, Τοηηδηῖ ἰη 716 δα] απαὰ Ογσίκπαὶ δὲπ (1903). 



Ιχχυ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

(1) γαμνεῆ, 45 ἃ σοὰ ψῦο δά ςοηίτο δα τῃ6 αῇαϊγβ οὗ ῃυτηδη- 
, βίῃος ἢ6 ἤτγϑί Ὀγουρῃϊ Πυμηδη! Υ ἰηΐο οχίβίθηςε ; ἃ (οά «καἷςο 
Ο 5 Τσαϊουταϊθ ἃ ΓῸΣ τποσοϊ ιη658 δηά Ἰοηρ-ϑυβεσίηρ, δηὰ [ῸΓ 
ΑΙ 6585 (οἴ, Οη. 65 85 1536. ..212 6οἴο.);  Οοά, ποῖ ΟἿΪγ 
Α]]1- ροννογία, Ὀὰϊ δνεῦ- ργαβεηῖ ἢ ἢΪ5 Ρεορὶς (ση. 2655 2815 40 
Νυ. 1455). 

(2) Τῆε οτὶρὶῃ οἵὨ 5, δηὰ νι 1ἴ οὗ πυϊηδη βυβογίηρ ; (ἢ6 Ῥοννεσ 

οὗ τοιηριδίίοη δηά τῆς τογγ Ὁ]6 σοϑ0}}15 τυ] οἢ ἔο ον 15 νἹΟΟΓΥ ΟΥΟΣ 

ΙΏΔΏ ; ἴῃ6 ἀνῇ} ρῥἱοΐυγο οὗ ἴῆ6 στονίῃ οὗ 6δν]] ἰῃ οἱν]]Ζατίοη ; δηά, 

᾿ἸΚεν 56, [ἢ 6 ΡΟΘΘ᾽ ὉΠ Ὺ οὗ ἀδ] νογαησα ἔγοταῃ 6ν]]} δηὰ αἰσῖσθϑϑ [Ὠσγουρῇ 

[86 Κιπάηδ55 δηά ἶονε οὗ Ὑδῃναεῇ. 

(3) στεαῖ ομαγδοῖοσβ, νο, ἢ ]6 ποῖ ψιτουΐϊ ἔδυ, “οἡ τῃ 6 

016 τηδϊηἰαἰηδα ἃ Ἰοίγ βἰδηάαγά οἵ (δἰ, σοπβϑίδηςυ, δηά ὑρτὶρἢϊ- 
6585 Οὗ 6, ὈοΪῃ διηοηρ ἴῃ6 Ὠεαίῃεη ἴῃ νῆοβα ἰδπαά τῇΟΥ ἀννεῖϊξ, 

δΔηα «ἷ5ο διηϊὰ Ἂχϑηλρ]65 οὗ νου] ϊγ κεἰ εἰηάυροηςς, ἀυρ] οἰῖγ, δηά 
͵εδίουϑγ, δῇογἀθα βϑοιηδίηθβ ὈΥ το 15 οὗ [ΠΘῚΣ Οὐ ἐδηλ]γ ᾿" 
(θηνετσ, οῥ. ε13.). ὙΠ]5 11 15 Ἰηϊοηᾶεά ἴο Ὁτηρ δρουΐ ἴῃ 6 65 [4 ]15}- 

τηθηΐϊ οἵ ἃ ΠοΙ͂γ Ῥδορΐα ἴῃ ἴδε νου] (Ὁ. 1857). 
(4) Α δπἴυτα τηϊβϑίοη 4 [ἢ 6 νοι] (ρεσῆαμϑβ ποῖ γεῖ Ὁ [ἢ νοι]ά), 

ὙΏΘΙΘ 15Γ86] 15 ἴο Ὀς σοηϑρίουουϑβ ὈΥ τοδβοη οὗ ἴπ6 βρϑοΐδὶ ργν] θα 65 

δοοογτάεά. Τῇαβα ὈΪοδϑίηρα ΜΜ}}}] ἴακα (ἢ6 ἔοστῃ οὗ τηδίθσιδὶ Ὁχοϑβ- 

ΡεΓῪ (οἴ, [λ6 ϑριπἴυδ] ριῆβ 50 ρτοδί 85 ἴο δἰίγαοῖ ἴῇς θῶνυ οἱ 41} 

ΠδιίοὨ5, βυρρεβιθά Ἰαῖεσ ἴῃ απ. 22,8 265 [Ε.7}).Ψ 
6. ΤὮε ρἷαςε οἵ τῆς [ἀδαδὴ παιγαῖνε ἴῃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δηᾷ 115 ταὶδ- 

ἴοῃ ἴο ἴμε ᾿αῖεσ ὑγορῃδίβ ΤΔΥ γεσοῖνα ΟἿΪΥ ἃ ὑχιοΐ ϑβἰδιθπθηΐ. 

(τὴ Τῆς ᾿Ιάδα8 οὗ Υδῆνεῃ δ5 [υ5ὲ δηὰ Ὠδιϊηρ 5Π, 85 τῃθγοῖ], 
δΔῃα 45 ἰδία], ἀγα (86 νετὺῪ 1Ιῴάδα5 δϊθσνασγα δ 451ΖἝα, ΓΟΒΡΘΟ- 

νεῖν Ὁγν Απιοβ, Ηοβοα, δηὰ [15αἰδῇ ; ἴῃς τεργεβεηϊδίίοη οὗ ἢϊπὶ ἃ5 

811-ρονογίαϊ, δῃηα ἐνετ- σοβοηῖ τὶ τ ἢ5. ῬΘΟρΙθ, ρτθοθάθα Απγοϑ᾽5 

ΓΕργαβοηϊδιίίοη ἰῇ οἤδρ5. 1, 2, δῃὰ [δαὶϊ οὐ 15414}83 [τηπλδημ6ὶ. 

(2) Τῆς Ἧσοποσρίίοη οὗ 5, δηά [ἢς βἰαϊδιηβηϊ οὗ 118 εν] εῇδοῖβ, 

σοηϊδίη ἴῃ6 νΕΓῪ ϑυϊρϑίδηςσος οἵ 4}1] συ δϑεσυδηΐῖ ὑσορηθες υἱζογδηῆσο. 

(3) Τα ρεσγπὶ οὗ ἴῃς Μεβϑίδηϊς ἤορϑ, ἤδγα ἀρρθδχίηρ, ἰὴ ἰδῖοσ γὙθ ΑΓΒ 

5 ἴο ΟΟΟΌΡΥ 8 ἰᾶτρα ρΐδος ἴῃ τοὶ ρίουβ τουρσῆϊ. (4) Τῆς σοησορ- 

το οὗἨ 5γ86]᾽5 τη ϑϑίοη ἴῃ τἢ6 νου] υἱ ἰπηδίοῖγ ἀδνοῖορβ Ἰηῖο [ἢ 6 
ἀοοῖπης οὗ [6 βογνδηὶ οἵ Υδασνεῆ. 
Βεϑίά 65 ἴἢ15, ἴὴ6 τῶοσε βρεςοιῆς δ]] υϑίομβ (ο 1 ψῇῃϊοῆ ἂτὸ ἰουηά 

Ἷηὴ Αἴηοβ βηᾷ Ἡοβο8 ΤΥ Ὀδ6 ποίεά, 4... Απι. 32, οἴ, ση. 18); 



ΤΗΕ ΕΡΗΒΑΙΜΙΤΕ ΝΑΚΝΒΑΤΙΝΕ ΙΧΧῚΧ 

Ηο. “ἢ " οἷ, εἰ Νὰ. τἰὖ΄, Απὶ. 4} Ηο. τ1τ, εἴ. Οη. 185.-τοῦ; δηὰ 

16 τοϊδίίοη οὗ ἴῃ6 ἴνο σοηῃῇιοϊίηρ δϑιϊτηδῖθ5 οὐ [δοοῦ ἴῃ Ηο. 

ΟὮΔΡ. 12 ἴο [᾿5 διτὰ46 ἰονγαγα ἴἢ6 ῬΑ, ΔΓΟἢ. 

89. ΤῊΕ ΕΡΗΒΑΙΜΙΤΕῈ ΝΑΒΕΑΤΙ͂ΝΕ (ἘΕ)). 

ὙΠ15 πατταῖϊνε οὗ 5.8 6}}5 ΘαγΪΎ ἰΒΊΟΥΥ ἰοοῖὶς ἔοσπὶ 845 ΘΑΥΪΎ 85 
8οο Β.0., δηα, ψιῖ ἴῃς υἀλοδὴ Ὡδετγαῖϊνα αἰγοδαγ ἀἰβουββοά, υγ- 

Πἰ5ῆ65 0.8 ἃ ΓΤΕΟΙΊΔΙΚΔΌΪΕ Ρἱοῖυτε οὗ ἴπ6 16 δῃά τμβουρῆϊ οὗ ἴῃς 
Ρεγοά. 

1. (εεῖδϊπ ῥτο ΔΎ Ροϊηΐ8 σοποοτγηΐϊηρ Εἰ τεαυΐϊτε Ὀτίεῖ σοπϑι ογαιίοῃ : 
(1) Τῆς ενϊάσηος οὗ ΕΒ Νοτγίδβογη οτἱρίῃ 15 ἰουπὰ Β'ὶ ἴῃ 115 ἱπίογοβς ἴῃ (ἢ ς 

βδαποίυδτϊεβ οὗ Νογίμοσῃ 1βγδαὶ ; 1158 ἀβοϊσηπιθηΐ οὗ [δε Ἰοδουβῃρ ἰῃ ἴῃς οΒῈΡ ἢ 
βίοτυ ἴο δυρεῃ (ςΐ. ᾽8 ϑοιϊσητηεηὶ οὗ ἰξ ἴο 7.ἀ8}}; ἰϊ5 ρἰνίηρ οὗ ἃ οοπβρίου- 
ους ῥίαςς ἴο Ϊοβερῇ ἴῃ δῖ. 23, ([Ώς δοοουηΐ οὗ πὶβΒ σονεῃδηῖ υἱτἢ ἴῃς ἔσο 5 

αἱ 5Βεσδεη, δὰ [πε ἱπϊεγπιεηϊ οἵ ἢΐ8 θοπ 65 δ Θθβεομοια ; [86 πηεηίοπ οὗ ἴδε 

ἴοπιῦα οἱ ΤΩΔΩΥ Ρῥτγοιηϊμοηΐ ΡΟΙβΟΏ5, Θβρεοὶδ!ν ἴποβ6 Ἰοςαϊεά ἴῃ ἴῃς Νοτιίῇ ; 

βοῖηο ροϊηῖβ οὗ οοπίδοϊ νὰ Ατασηδὶς ἴῃ ἰἴ8 ἰδῆσυαρε; ἴῃς ῥγορδεῖὶς βρίγὶϊ 

μι ϊσοἢ Ὀτεδῖῃθθ ᾿γουσὰ ἰἴ δηὰ 15 οπαγδοίοτγίβιὶς οὗ ἴῆε Νοσίῃ, ἴδε οὴς οὗ 

Ρτορδεον.ἵ 

(2) Τῆε ἀδῖε οὗ Ε' 5 800 8.6. ἴο 750 ΒΟ. Σ ὙΤδε ροπογαὶ ἰβιοτίοδὶ 5ἰἴυ- 
αἰΐου οὗ ἴῃς υυγϊοιβ βθοῖβ ἴο Ὅς ἴῃς βᾶπιε 8ἃ5 ἰῇ ἴδε οδϑς οἵ Ϊ, πδιροὶυν, ἴῃς 

Ῥετὶοά οὗ ἴδε τροῃάγοῦυ. Βυΐϊ ἴῃς σεπεγαὶ {πεοϊορὶςοδὶ δἰαπάροϊπι οὗ Ε' 15 

ὈΠΔΠΙΟΌΞΥ σοποεάεα ἴο Ὀ6 τῆοτὰ δάνδῃςθα ἴμδη δαὶ οὗ Ϊ; ἐφ. ἴΒς σοπςαΡρ- 

τίου οὗ τῇς ἀεὶ ἰ5 1:55 ΔηςὨτοροσηοτρῆηὶς (οἷ. ἐβρεςίαγ, Εχ. 314); τῇς ἰάςα 

οὗ ργορτεββ ἴῃ σγουθ δῖ! ἀρρθαῖβ ; ἴῃς Ψ»ῇΟΪῈ τεργεβοηϊαϊίοη οὗ ἴδε τηεϊμοά 

5. γ᾽, (δγρεῃῖοεν δπὰ Βα, υϑΌυ, “ἤεχ. 1. ττό ἢ; Ὧτσ. ΔΟΥ. τ22; Ἡοϊσίηρετ, Σ ἐπί. 
212 ἢ. 

ἘΤΆΒς οἱάεκὶ ἔοσπι οὗ 1 Ὧδ5 Ὀδδη δϑοίσηθα ἴο ἴῃ6 Νοσίῃ ΌΥ βοπὴς βοῇ αγϑ, ἐν. 
δοῆγα, ἰη Ὡς νεῖ: 5 Ζών 8. 321; δυβ5, Οεέσελ. ὦ. ἀεὶ. δελγίπεπ α΄. 44. 7., ᾧ 213; 
Κυς. 224ε“. 248 Πἴ.; Ὀσϊ (5 νίενν ἀοε5 ποῖ σοπηπιοηα ἰι5616. 

τΎ δαὶ Εἰ ννὰ5 ῥτίογ ἴο Ϊ ννγἂϑ ἴῃς ργεναι!ηρ ορὶπίοη ὑπ} ἰἢ6 ἀρρδβάγδηςς οὗ 6.5 
ΟεεεΆ. 7.». (1. 370 8.) ἴῃ ψν ϊο ἢ ἰἢ6 ορροϑπίϊα νίενν 85 δάορίεά, ννῃοἢ 15 ἢον σεῆ- 

Ἔγα ἢν δοοερῖςα. Ἐοσ ἴῃς οἱὰ νίεν,, ν. Ὠἱ. ει. έ.- 05. ό2ο Π,, 630 Ε,, ; Κιι. “σὰ 

1.)γ6}Ε: Κυς. (“21εχ. .48-ς-2) ἀδῖε5 ΕἾ ἀρουΐ 7950 δἀπὰ Ε2 δρουΐϊ ὅξο Β.ς.; 350 (ο. 

Σὲ πὶ. ςτ. 58:14. (Ο ΜΠλῚ. 98 [.) Ρίαςεβ Εἰ ἀρουϊ 750 Β.Ο., ἀπ ὰ πιαϊπίδί η5 ἴπε ροϑϑ ΠΕ Ὺ 

οἵ δα ἀϊοπς ἴο ἴἴ δ΄ἴεσ 722 Β.σ. (Ρ. 582, ποίΐε 1). ΗἩοϊχίηρεν (ΖΦ ἐμ. )ῶς 1.) μυῖα Εἰ ἴῃ 

τῆς ἰατίοσ 4} οὗ ἰῆς εἰσι οοηΐυτγ δηὰ ΕΞ δΑΓῪ πῃ ἴπ πε βανοητῃ οοηΐυτγ. Οἀτγρεηίεσ 

δηὰ Βα ῸΥ αοϑίση ΕἸ ἰο ἴῃς ἤγϑί ἢα] οὗ ἴῃς εἰρῃ ἢ οσπίυτγ, ἀπά “ αθῆγτι ἴῃδὶ Ε', 

Ἰκς 7, οοπίδίῃ8 εἰεπιεπίβ οὗ νατίουβ ἀαῖς, Ξοπηα οἵ νυ] οἢ τῆλ πᾶνε Ὀδαη σοηί τ υϊεά 

ἴο ἰϊ αἴτεον ἰξ παὰ Ὀδεη δἀορίοα ἱπίο ἴτε τεοογὰ οὗ ἢἰβδίοτν δπὰ ἴανν ργαϑεγνθὰ ἴῃ 

7υάλῃ"; 5ἰπυπαγῖγ δίευεγπαρεῖ, δεμέεγοποπεέν, εἴο., 282 , ΜΠάΘΌοοΣν ρυΐβ ΕἸ 

αὐουΐ 750 Β.Ο. δῃὰ ΕΞ βοιηδύοεγε Ὀδίογε 621. 



ΙΧΧΧ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

οἔὗ ἴδε ἀϊνίηε δοι νυ ἴῃ ἴῃς ννοτϊὰ 15 ἴπ ἴῃς τϑαϊπὶ οὗ τῆς βυαροτγπαίυτγαϊ δὰ 
βΒυροτγδίίομαὶ ; [ἢς ἰταῃβοοηάεηϊς Οοά τηᾶῖτεβ Κῆονῃ δὶβ Ψ}}} ἴο τῆθῃ ἴῃ 

ἀτεατηβ δηὰ νἱβίοῃβ δῃὰ [του ρἢ δῆρεὶβ, ποῖ ΌΥ αἰτοοῖ, ρεύβομδὶ βρεεοῦ 48 ἱπ 

]. Ἑυγίβογζηοτσο, ἰπ [Π6 οᾶ5ε οὗ 5ἴοτίεβ σοιησιοῃ ἴο  δπὰ Εἰ, ποῖ ἱπίτεαυςπίγ, 
ἴῃς δαυ]ετ ἔογτη οὗ ἴῃς ἰτδαϊξίοπ ἰ8 ενϊἀθηῖγ μαϊ ἴῃ 1; ἐφ. 'ἰπ Οη. 2635. (7) 
δηὰ 2135] (Εν, δοοοτάϊηρ ἴο Ε'ὶ ἴῃ σονεπδῃὶ 15 Ὀϊπάϊηρ ὕρορ ροβίεγιγ, ἴῃς 
οδῖῃ Ὀεδσοσηεβ οὔς οὗ δχου]ραίίου, ἀπ βϑόνθη ἰδυῦβ ατὲ ἱπιίγοάυςεα πῃ δἢ 

δἰεπιρὶ ἴο Ἔἐχρίαἷπ {πε οτἱρίη οὗ ἴῃ πδηλς Βεου βῃ θα (οἶ, α]5ο Οη. 301616 [Π 

στ 10177. [ΓΕ], ἀπ 205 [1] ψ τ 3033 [Ε]}. Εοτγ ἃ μγρερς σα φέρε 722 Β.6, 
5 ἴῆς ἰοννεϑί ροβϑβϑί]α ἐδῖς, βίῃςς πονῆετς ἴῃ Εἰ 15 (ἤετα ΔῺΥ δ] υϑίοη ἴο ἴπ6 

ονετγίῆτον οἵ ἴδε 5ἰδῖο, ψ ῃ]ο ἢ ἃ Νουίδοση ψτίϊος πυϑὲ Ὦανο της οηθα δὰ ἢ 

δε Τπτουρἢ [μδὶ ἐχρογίοποθ. Τα βᾶπιης ΤΩΔῪ 5δίεϊυ θὲ βαϊὰ οὗ ἴῃς Ἴνεηῖβ οὗ 
γ34 ΒΟ. Τῆς ν Βοΐς ομδγδοῖον οὗ Ε᾽5 παιγαῖΐνε γεῆδοῖβ ἃ ρεγὶοα οὗ ργοβρεῦν 
Βυς ἢ 85 ἴδε τεῖὶρῃ οὗ Ἰοτοόθοδῃ 11.; ἴΠε ἴοπο ἰ5 οπε οὗ σοπβάεποα πὰ ἤορς, 

ΜΓ πὸ σοηϑοίουβῃθβ8 οὗ τοοοηΐ αἰδαβίοειϑ ΠΟΥ ργοιη ΟὨ ἸΟ.5 οὗἨ ἁ Ἁὠδρργοδοβίηρ 

τηϊβίοσίαῃεβ, Τῇ ροϊηίβ οὗ οοηῖϊδοῖ δεῖν ἤοβεα δηὰ Εἰ (ν.1.) αἷϑο βθϑῖῃ ἴο 
Ροΐϊπὶ ἴο [με ρῥγίουιΥ οὗ ἴδμε ἰδιίοτ, ἀπά 50 οοηῆστῃ ἴῃς αϑϑὶσημοηΐ οὗ Ε' ἴο ἴδ 6 

ἀδῖε 8οο--750 8.6. 

(3) ἴῃ σοιηρδάσηρ ἴῃς βοορα οὗ Εὶ ἢ τῃδΐ οὗ , ψα οὔδβεγνθ 
(4) ἰμαῖ ἴῃ Εὶ τὴς τοϊδίίοη οἵ 15:86} 5 ἰγσδατοη ἴο ἴῃ ουϊδίἀς ψοτ]α 
5 διοροίθοσ Ἰρῃοσεάᾶ, ἴῃς Ὀαγαϑί δ υϑίοη (Ζ.ρ. αη. 2οὐδ 705. 242) 

Ὀεηρσ τρδάθ ἴο ἴῇες Μεβοροίδιηϊἰδη δηϊεοεάθηϊ οἵ Αὐσδῆδῃλ᾽β 

ἰΔτοῖυ ; Ὀυϊ (6) ἴῃ ὨΙβίοτυ οὗ ἴμ6 δηγίυ, δημα ἰδίου οὗ [6 πδίοῃ, 

Ρτοςοδϑαβ οὔ ᾿ἴπ68 συϊῖς ρᾶγα]16] ἴο ἴμοβε οὗ 7. ὙΤὴδ τροτα ᾿ηἴοσ- 

δϑιϊηρ νϑ δῇ] ἢ 5 ἀσὸ (2) ἴδε βἴογυ οὗ ἴδ ἰπιθηα θα Ξδογῆςσε οὗ 1588ς 

(Ο τη. 22), ἴῇς ἔΠ|6σ οἰαϊθπιθηΐ οὗ [Δ οοὈ᾽5 ἱπίδσοουγβε ἡ ἢ 1 Όδῇ, 

186 δρεοῖαὶ δἰτεηϊτίοη ρίνθη ἴο ἴ[ῆ6 Τοβερῃ-ἜΡ βοάδ, (ἢ νετῪ ἰηάθ- 

Ῥεηάδηϊ δοοουηΐ οὗ Μοβεβ δηᾶ ἢ15 {Ππ|65, 8ἃ5 ψὲ}] 45 οὗ ἴῃς σογο- 

ἸΏΟΩΥ ἂδἱ Ἡοσοῦ γῃοσο ἴῃ6 “ἴδῃ ψογαϑ "ἢ 4.6 ῥτγοοϊδιπηθαὰ δηὰ [ἢ6 
σονοηδηΐ ἰηϑιὰϊτ64, ἀἴεσ νης (ἔχ. 2455) Ο]Π]ον ἴῃς τοοδρίίοη 
οὗ ἴῃς ἴ40]65 οὗ βἴίοῃβ ἴῃ τἢ6 τηουηΐδίη δηᾶ ἴῃ δροβίδϑυ οὗ [ῃ6 

δοϊάδη οδ]ί. Ουἱϊ οὗ [ἢ]5 σα τῆς εβιδ Ὀἰδητηθηΐϊ οὗ με ἴθηΐ οὗ 

τηθεῖηρ (Εχ. 3371),5 ἴῃ σοηηδοίίοη ψιτῇ ψὨ]Οἢ οογίδίη ὄνθηῖβ οὗ 
Ἰπηρογίδηϊ ρσορῇδις δἰρηϊβοδησςα οοσὺγ (6 Ρτορῃοθῖς Ἰηϑρ γαϊ] οἢ 

οὗ ἴῇε βδνθηΐυ οἱάδτβ, Νυ. στϑ 8 [ἢ 6 νηὐϊοδίίοη οὗ Μοβεβ᾽ ρΡ6- 

οὐ ρσορῇεῖς οἢῆςο, 1.2.1). ΤΒδησα [ἢ6 Ὡδισταῖνα ρᾶ5565 ΟἹ ἴο 
(6 οοησιαοὶ δηά τὴς ἀἰδιγι υτοη οὗ τῆς ἰαηα δηᾶ [οϑἤυδ᾽ 5 ἤηδὶ 

4 Ἐ΄5 ἀδϑογρίίοη οὗ τῆς ἰδηϊ οὗ τη δοιὶηρ ἢ85 Ὀδεη οπἰοα ἴο τηακΚα ρῥΐαος ἴοσ ἴῃς 

τῆοΓγα οἱαροσγαῖα δοσουηΐ οἵ Ρ. 



ΤῊΗΕ ΕΡΗΒΑΙΜΙΤΕῈ ΝΑΒΕΑΤΙΝΕ Ιχχχὶ 

Ἰεανο-ἰακίηρ δ ϑῃδοῆδθηι (705. 24). ὙΤῊΘ ἠατταῖῖνα ὩΠ]αΘβ ΟΠ ΔΌΪΥ 
σοπίϊηυδ5 [σουρὴ υᾶρε5 δηὰ ϑαιμμεὶ," [0.5 Τοδο ίηρ' ἀονη δἱ ἰεαϑῖ 

Ἰηῖο ἴῃ: ΘΑΥΙ͂Υ ὨδίοτΥ οὗ [6 ΠΊΟΠΔΙΌΌΥ, ροσμᾶΡ5 ὄνθη ἴο ἴδε ΕἸἸ5ἢ8 

βΒίουθϑβ ἰῇ 2 Κιηρϑῦ 

(4) 72: 2ωνῥοτε οὗ (5 παῦγαῖῖνα 15 δν ἀΘ ΠΥ ἴο τρᾶρην (ἢ ς 
οῇῆος οἵ ἴῃς Ἰεαάετβ, αηα ἴΠπ656 ἰδ οιθ ἀγα ὑσορἤοίβ, ἐρ. ΑὈσαῆδτη 

(ση. 207), Ιβδδᾶς (Οη. 2757), ]αεοῦ (485 7.), Τοβερὴ (5.5), δηά 
Μοβοϑβ (Να. 12}}), ἴο 4}} οὐ ψῇοπ ν᾽ βϑίοῃβ ἀγὲ ρτδηϊεὰ οἵ ἴῃς ψυΐυτο 
ῬΓΙΟΒΡΟΓΙῪ οὗ ἴῃς ῃδίίΐοη. [5Γ46]᾽5 σονοσῃηθηΐ 15 ἃ [ὩΘΟΟΣΔΟΥ, ἰῃ 
σι ]οἢ τῃ6 Ρῥτορῃοῖβ βρεαῖ ,20γ σοά. ὙΏΘΩ 5γαοὶ ἢδ45 ορεγεά τῃ8 

τῃδοοσγαῖῖς ταργοβεηίδίινοβ, 58ὴ6 ἢδ5 αἰψαγβ Ὀδθὴ [ἢς6 τεοὶρίθηΐ οὗ 

ἀϊνίης ἔδλνοσ, νι οἢ βιρηϊῆοα ροᾶςα δηά ρ]θηῖγ. Ὁ ἤδη [5τδ6] ἀΪ5- 

οδαγδά, τἢῆ6 ἀϊνίῃε Δῆρεσ νγὰ5 ν᾽ βίο ἃ Ὁροὴ ΠΟΙ ἰῃ ἴῃ6 ἔοσιῃ οἵ 
ἀϊδαβῖοσ. [11 15 ποῖ ἴῃ6 θοῦ δῦ ΤᾺΪ]ΘΙΒ ὩΡΟΩ ΠΟΙ ΠΟΙ δι σοθ885 

ἀερεοηάκ, Ὀυϊ ἴῃ τῃδοογαῖς ρυ]685. ΤΠϊ5 τοδο ϊηρ, ψὨΙΟἢ [ἢ 6 ΠΔΓ- 

ταῖϊινε τγουρῃουϊ νγὰ5 ᾿ηϊθηάἀθα ἴο σΟΏνΘΥ, 15 δα τ ΓΑ Ὁ βυιητηθά 
ὉΡ ἴῃ [οβἣμδ᾽ 5 ἴαγενν!! δα αγθϑθ (ομΔρ. 24). 

2. ΤΠῈ ρῥτόρῃεῖς οἰδηθηΐ ἴῃ Εἰ, 25 ἴδ5 Ὀδθὴ 58]4, 8 πηοϑῖ 

σοῃϑρίουουϑβ ; ᾧ δηὰ 1ῃ6 πδισζαῖϊνα, ἔοσγ [ἢ}]8 γεάϑοῃ, ἰ5 οὗ δβϑρϑοίδὶ 

ἰηϊοτοβί ἴο υ5. ,αε ΤῊΔΥ ΤΕΟΔ]} [ῃΏ6 τε ρτεϑεηϊδίίοῃ οἱ ΑὈταἢδπὶ 85 ἃ 

ΡῬσοόρβεῖ (Οῃ. 2οὖ), [με δϑοοσίρτοη ἴο [οϑερἢ οὗ [6 βρὶξ οἵ ΕἸ ΐ τα 

(ση. 4133), τὴς υηΐαχιο ρἷαςα ἴῃ γα - ὑσορῃείβηι δϑδὶρηθα ἴὸ Μοβεβ 
(Νυ. τ20; οἴ ι. 349.) (86 (τεδιτηεδηΐ οὗ ΜΙτ δίῃ 85 ἃ ρσορῃδῖθβϑ 
(Εχ. 1:93), τὴς. τεςορηιίοη οὗὨ ἴῃ6 ποη-}5γ6} ἰ5ἢ Βαϊδδηὶ ἃ5 ἃ 
Ρίορῃεῖ (Νὰ. 2273, ἴῃς ρσγορῃεῖίς ᾿ηβριγαϊϊοη δηὰ δυϊῃοσι 
δοοογάθσα ἴο 16 βενθηΐν οἰάετβ (Νὰ. «τἰδῦ 3. 6:80) (6 σΠατγδςίογζα- 
το οὗ ]οϑῆυδ 45 ἴΠ 6 τη] ηϊβῖοσ οὗ Μοβεβ δηά [πε ξεσνδηῖ οὗ Υδηνθῇ, 

(ῃ6 ἰοτοοδβϑίβ οὗ [51.826] 5 ρτϑδίηθϑβ τηδαδ ἴῃ [ἢ νἱ᾽ϑίοηβ δϑοτ ρα 

«ΟΕΜ. ͵κάρες, ΧΧΝ. δ; Βυ. ἐολέεν (ΚΉ26᾽ Ἡαμά- ον. ς. 4.7), ΧῚ1.-ΧΥ, 

δηὰ δαν»νικεὶ (580 7.). 

1 ἰ5 ἱπιροτίδηϊ ἴο βδερᾶσγαῖε ΕἼ, 50 ἔδγ 85 ροϑϑὶϊε, ἔσγοπὶ ΕΔ, ἴοσ ἰΐ 15. οηὶγ (ἢ ς 
Ἰαϊίεν τῃδὶ ργεςθάδα ἤοβθα. (Οὐοποοσγηΐϊηρ ἴδε ἰπ}}15 οὗ ΕΞ2, ἤοννενου, ἴἤστα 15 45 γεῖ 
1π|6 ἀζτεοπηθηΐ, ἴπῸ Θχοθθα  ΠΡῚΥ ἰταρτηθπίαγυ σμασγαοίογ οἱ Εἰ ἃ5 ἃ ὮοϊἊ σεη ον ησ 

ἱς Ῥεςσυ]αγγ αἰ δῆς ἰο ἀσίεττηϊηα ἀεδηϊ(εῖγ (ἢς αἰ δετεηὶ κίγαῖα νη τῇς ἀοου- 
τηρηῖ, ΤΠα τοῖο ἱπιρογίδηϊ ραϑϑᾶροϑβ ϑϑοίϊρτιεα ἴο ΕΞ ἀτεὲ: (ἢ. 34 351-4 Εχ. 321--,,.,6 

Νυ. 1114.16 Ὁ δ.89 1.3.8 λγχϑϑ-8δ᾽ Δηά, ΌΥ δοίης, ἰῆς Πεςαίοσιιε οὗ Εχ. 2ὸ (Ὀαϊ ν.:.). 

ΟΥ, Κυς. “7εχ. 251 ἴ.; (ζο. Ζέμέ. 48 Αἴ. ; ΝΠαεῦοοτ, Σέμεγαίμ» ἅ. 4. Τ. τ4ο; Ο(ᾶτ- 
Ῥεηίεσ δηὰ Βαίίεγθου, 47ὲπ. 1. στρ ἴ. 

Ζ Κ΄. Ἡοϊσίηροτν, δι μπέ, ορτις; ΓΚατρεπηίοσ δηὰ Βαδίογϑου, 27εζ. ἷ. 113. 



Ιχχχὶΐ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴο ἀγίηρ ρῥδίπσοῆβ (Οη. 2η 5 465 485), ἴῃς Ποτο-βίοσ 6β ψῃϊοῖ 
ΟΙΓΟ Ρϊοΐυγο5 ᾿ηϊοημἀθα ἴο δεῖν 85 [ἢς ἰάθαϊβ οὗ [6 {1π165 ἴὴ 

ΜΏΙΟὮ ἴῃ6 Ὡδτγαῖϊνεβ ψογα ψττῖθη, δηά, ἴῃ ἔδοῖ, 45 δηςϊτὶοὶ ρδιίοηβ ΟΥ 

Ὀγααϊοιοη8 οὗ βσγαοὶ᾿5 ἕαΐϊυτε ρίοτυ, δῃά ([π6 ρεηδσγαὶ σεργοβεηϊδιίοη 

οὗ τῃοϑοογαῖϊς συϊάδηος δηα Ἴοηίγοὶ ψηϊοἢ 15 αἰννᾶγβ ὑσγοβοηῖ. [Ι͂ὴ 
411 τηἷ5 ἴ[ῆ6 ῥσορῃαίϊο εἰδσηθηΐ ἰ5 ρσγοηουηοθᾶ. ΕὨτγΠογήοσο, [ἢ 6 

ΘΙ δϑ5 οὗ Εἰ ὑροῦ οἴ ἢ]ο4] τηδίϊοσα δηὰ δνευγίϊηρ Ῥοσιδι ηΐηρ 

ἴο ἴπ6 ἱπρατγίῖαὶ δατηϊηϊβίταϊίοη οὗ ͵υϑιῖςα 15 ἴὴ Καορίηρ σι 118 
Ῥιορ μος σμδγδοῖεγ ; οἵ. ἴῃς ἰαγρο διηουηῖ οἵ ᾿ορ βδιίοη σοησοΓη- 
ἰηρ ἴδε τίρῃ!5 οἵἁ ᾿ηαϊν!υ4]5 Δηα [Παἷτ τηαζι4] ΓΟΒροηβ. Ὀ111165 ἰησοΥ- 
Ροτγαϊβά ἴῃ Ε᾽, δηα ἐβρεοίδ!!γ [μ6 εἰ ἴσα! σμάσαοῖεσ οὗ Ε᾽5 ἀδοδίορις 

(Ὁ. Ἱχὶ ἢ.) 48 οουῃηραγεὰ ψ ἢ ἴμδὶ οἵ , δηὰ [με εδνϊάδηϊ εβοτὶ ἴο 

ΤΟΙΊΟΥΘ ἔτοτῃ ἴδ 6 οἷα ἰγδα ἘΠ οῃ5 Ἔνοσγιῃίηρ ἀειγ πηθηςδ] ἴο ἴΠ6 ταρυ- 
ἰαϊΐου οὗ ἴῃς ργορῃεις ἤοσοθθ. ΤΠ15 δἴθιςα] Ἰηϊοσγοϑί 15 ἰὴ [86 

ἀϊγεοῖ ᾿ἰης οὗ ἴῃς ἀσνεϊορηηδηΐῖ οὗ τπουρσῆϊ πθϊο ἢ ουϊπηδῖθα ἰὴ 
Ατηοβ δῃά ἴπε ψττηρ ΡτορμοῖθβΌ ΕἸ Ῥροββθββ65 4150 ἃ ἰδῖρεσ ἰηϊογοβὶ 

ἴΏ ὈΓΘΒΕΥ πηαϊίετβ ἤδη [, Ὀυϊ [18 15 ΠΟΙ ϑυθογαϊηδία ἰῃ σοτὰ- 

Ῥασίϑοῃ ἢ 15 Ῥσορπεῖὶς ᾿δηάθῃογ. 
3. ΤὮδ τησϑ8ᾶρ οὗ Εὶ Κ 15 αἴϊοσ 4}1 ψαϊΐε ἀϊδιϊηςὶ ἔγουῃ [ῃδϊ οὗ ], 

Δ Πουρῇ 11 σοῃίδίη5 νΟΤῪ τυςῇ, ἰηἀ6ο6ά, τῃδὶ 15 ἴῃ 6 54 1Ὲ6 :--- 
(1) Τα τεδοῃίηρ σοηςετηΐηρ Οοά 5 σμαγαοϊοσιζθα Ὀγ (4) ἃ 

τεοορηϊοη οὗ ἴῆτος αἀἰβετεης κἴαροβ οὐ στον τὨγουρσῃ νι ϊοἢ τἢ 6 
σοησσρίίοη [45 ραϑββθά, νὶΖ. [πὶ οὗ 51:46] 5 δα Ϊν δηῃσδϑίοῦϑ, ροΪγ- 

τῃείϑτι (705. 247), ἴπαι οὗ Αὐγδῃαπὶ δηά Ϊδοοῦ, εἴ. ἴπ6 τείοττηδίίοη 

Ἰηϑε τυ ΌΥ τῆς Ἰδοῦ δίοσ βεοίης ΕἸο Ιπλ5 δηροὶβ αἱ Βεῖῃεὶ 

(ἀη. 3552), δηὰ παῖ σοηπηθοῖθα ἢ τῆς ταναϊδϊοη οἵ Υδῆνθῃ 
(Εχ. 4.5)ϑ; (δὴ) τῆς ἱπηροσίδπιὶ ρος δϑοϑίρηθα ἴο στε ρσγοϑθηϊδῦναθ 
(νῖΖ. ρῥγορῃδιίς ϑροκδβῃθη οὐ δῆρεὶ!ας πλοϑϑθηροῖβ Εχ. 142), 85 
ρδηῖβ οἵ ἴἢ6 ἀε6 Υ ἴῃ 58 ἱπίθγοουτβα ἢ ἴῃ6 ῬΘΟΡΙΘ, δηά ἴο 

ἀτγϑδηῃβ 88 ἃ τῃηθίῃοά οἵ σοτησπηπηϊοδίίοη, δηἀ ἴῃ σοηδοαυδηΐ δῦθθηος 

οὗ τλε οτπάσ, τπουρῇ Ρἰοϊυγοβαυθ, δηςῃσγοροιη)ογρϊϑιηβ ἰουπμα ἴῃ 

Τ7; (ῶ ἴδε ττεδϊηθηῖ οὗ ἱπροτίδηϊ ἀνθηϊβ 845 ἴΠ6 σϑϑυϊῖ, ἠοῖ οὗ 

Βυτηδῃ Θἤοτί ἰῃ ἃ παΐυγαὶ γᾶν, Ὀὰΐ οὗ [6 ἀϊτεςϊ δοϊίοη οὗ ἴῃς ἀ6 1 
(Εχ. τη 705. 653), δηὰ ἴῃ τῃϊ]5 βδαῦηα σοηηδοίίοῃ, [ἢ 6 δια] ογτηθηΐ 
ὉΥ ἴῃς ἀεῖγ οἵ πγθῃ ἴο δοσοιῃρ δῇ 5 Ρ]Δὴ5 ἰῇ βρί[6 οὗ {Π 6} ἱζπο- 

ΓΔΏΟΘΘ ΟΥ ΒΟΒΠ ΠΥ (Οη. 5039 455) ; (7) ἴΠ6 υϑὲ ἴῃ οοπηθδοίίοη ἢ 

Φ Κ᾽, ἐβρδοίδ!!γ ΗἩοἰχίηρεν, Εὐπ. 2οτ1--1τᾶ. 



ΤΗΕ ΕΡΗΒΑΙΜΙΤΕῈ ΝΑΚΕΑΤΙΝΕ ΙΧΧΧΙΣΙ 

ἰδς ἀο!ν οὗ σογίδίῃ ρθοῦ ΑΓ ἔοστηβ δηα ρῆγαβοϑ, ἐς. ἴῃς Ρίυγαὶ οὗ 
τῇς νευῦδὶ οσῃ (Ὁ. 203 413 4.7 Εχ, 225 [ο5. 242), [6 Ρῆγαβα 
“(δὰ γ οὗ Ιϑ5δδς" (Ὁ. 212. 3), τὴ6 τείδιεῃος ἴο ἴΠ6 βδογεὰ βἴοῃβ 

(Οη. 283), [6 ΡΠΠ|ᾺῚ δὲ [6 ἄοοσ οὗ ἴπε ἴθηΐ βρεακίηρ (Εχ. 332), 
ἴῃς βἴοηθ οὗ ψιϊηεβ5 (105. 247), τῆ6 “τγίηρ᾽" οὗ τἴῃ6 ρεορίε Ὁγ 

16 ἀεῖῖγ (Οη. 22). 
Τῆς ΨΠο]ς ἰάδα οὗ σοά ἰ5 ποτα (ἢδοϊορίοδὶ δηὰ δὐυβίγαςϊ (οἴ. [ἢ 6 

6 ἰηϊεγρτγείδι οη ρίνοη ἴῃ 6 νοτζὰ ΠΥ, ν]Ζ. ΠΝ ἽΝ ΠΧ) ἤδη 18 
[86 σᾶ56 ἰῃ [. ΕἾ5 Οοά 5 δὴ δχδὶ δα ρβευβοῃδ  ν [ΔΓ τοιηονϑα ἵτοσα 
ἢ]5 Ρθορὶε, δῃὰ ποσκίηρ δἰπηοϑὶ ΘηΓΠΙΓΟΙΥ 1η [6 τϑϑ]ηὶ οὐ ἘΠ 6 βυρεοτ- 
ῃδῖυγα]. ἯΖε ἰ5 ἃ ἀοά οἵ ἰταηβδοθηάθηϊ ροόνεσ δηά τρδ)]θϑῖν δηά οὗ 
ὈΠΟ ΔΗ σΊηΡ ΡυΓροΟβα. 

(2) Οἴδεεν οδαγαςοϊοτγίϑιῖς Ἂἰεγθηῖβ ἴῃ ἘΠ5 τοοββαρο, δγεδαγ τηοπίϊοηδά, ΠΊΑΥ͂ 

Ὀς ὈτὶεΠὟῪ 5υχηπηδτζοὰ 85 ἰο] ον: (5) Α Κεαεῆογ εἰς] 868 (ἤδη [᾿5, δ5 
86εδῃ Ῥδγίϊου τὶν ἴῃ ἴΠ6 ονϊἀοηΐ ἀο5ῖτο ἴο 5816]4 ἴῃς τερυϊδίϊοη οὗ ἴῃ ραϊγ το ἢβ 

ὉΥ τεϊϊενίησ ἴθοτῃ οὗ ἴῃ τοβρο 5: ΟΠ Ὴ  ἔοσ σοτίδὶ πα ἰγαβδοῖ!οὴ5 (ἐσ. ΑὈΥΔΉδπι 

ἐχρεῖὶς Ἡαρασ οὐΪν δε σοτητηδηάοα 80 ἴο ἀο (Οη. 2113), ]λςοῦ ἴῃ ἰδ βῃγενν ὰ 

ἀεδιηρ τ 1δῦδη ᾿8 δοϊίηρ υπάετ ἢς ἀΐτεςϊ συϊάδπος οὗ Οοἀ (Οη. 213..3. 6. 
(δὴ) Α νεῖ ἀεβπηῖϊε τεσορηϊίοη οὗ ἴῃς ραϊγιδγοῃδὶ) ουἱξυ5, νν ἢ [158 ἰεηΐ οὗ τιςεῖ- 

ἴῃς (Εχ. 337-11), ραςεὰ ὑπάενς ἴδε οὔαδγρε οὗὁἨ Ϊοβῆυδ, γαῖπεν ἴδῃ οἵ Αδγοη δπὰ 

δὶς δοῦς (Νὰ. 1116. 80). τορεῖμες ἢ αἰϊατβ δπὰ ρ]] τα (Οη. 2818. 3 Εχ, 244), 
Ὀυϊ πο ῥτίεϑίβ. (2 Απ υἱΐογν ᾿ἰδοῖὶ οὗ ἰπίετεβῖ ἴῃ [ἢ ουϊϑἀς νοῦ], οἵ ἰπ τἢς 
οοπποοϊίου οὗ 15γ86]᾽5 Εἰδίοτυ στ (Ὠς ουϊϑάα ννοτ]ά. 

(3) Ε᾿8 πηδϑϑᾶρο, ὈΓΘΗ͂Υ Ξἰαϊοα, τννᾶϑ [ἢϊ5 ;: 15Γ46]᾽ 5 (σοά ἴ5 ἃ Ὀεΐϊηρ 
οὗ ΟΠ ΘΓ τη] οσῖγ δηά Ὄὀχαϊ θα ρογβοηδ ν, ἢ Ὁ]ΠἸταϊτοα ρονοσ. 

ΗΙ5 ρύγροβα οοῃοοσζηΐϊηρ ἴμ 6 Ὡδίου 15 πορδηρίηρ. Ηδ 15 ηοῖ οἷοβα 

ἂῖ Ὠδηᾶ ἴο σοτητηυηϊοδῖθ ἢ γοὺ 1ῃ Ροτβοῦ, Ὀυϊ τηᾶϊκας Κηοννῃ 

ἴο γοι ἢϊ5 Μ}Ὶ}]} τῆγουρῇ ἀοἤηϊῖα ἀροηΐϊβ, ρστορῃεῖβ, δηα τλθββθη- 

δεῖβ; ἴῇεῖα 15 Ὧο Οσοδβίοη ἴο ὃδ ἰρποζδῃΐ οὗ 5 ννίϑῃθϑ, τ] ἢ 

Ὦαναε Ὀδοη ἀδοϊαγοα 50 οἰ θαγὶν ὈΥ ἴπ 656 ἀρεηΐβ Γαϊϑδε ὉΡ ἴο σεργο- 

βεηΐ ἢ). ΗἸΞΊΟΥΥ 85 5ϑῇονῃ σοηο 5 νοῖν τῆι ἤθη 186 νοῖὶςς οὗ 

ἴπ656 ἀσεηΐϊβ 45 Ὀδθὴ Ὠεεαδα, [ἢ 6 πδίίοη ἢ85 δὰ ρεᾶςδ δηά ρτοϑβ- 
ῬεΠῖΥ ; δυῖϊ ψΏδη ἴἤογα ἢᾶ5 Ὀδοὴ σοΌ ] ΠΟ ἀραληδί {ΠΕΣ ἰη]υηο- 

[ἰοῆβ, ἴσα ἤδνα οοϊὴθ πιΐῃ δηα ἀἰϊβαςῖοσ. [Ι͂Ι᾿ δνοῦΥ ἱπηροτγίδηϊ 

οὔϑῖ5 οὗ Ὡδίϊοηδὶ ἢἰβίοσυ, [5186 }}8 σοα 85 βϑῇονῃ ἢ5 ἰηίδγεδῖ ὈῪ 

ἀϊγοοῖ δοϊϊΐοῃ οἡ 15τ86}᾽5 Ὀθῃδ]; Ὀυϊ Π6 Ὧδ5 Ὥδνοῦ ἢοϑιίαϊθα ἴο βεπά 

Ῥυηίϑῃταθηΐ ἤδη [ςγδοὶ ἀδβεσνθὰ ἴῃς βαῖηθ. [5γδδ] τη  ἰδάσῃ ἤονν 

Υδηπθἢ σου ἤᾶνα ἴῃ6 πδιοῦ δοῖ, 1{ διϊδη το 15 σίνθη ἴο ἴῃ 6 ̓ἰνδ5 



- ΙἸχχχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟσΟΤΙΟΝ. 

οὗ τῃ6 οἷά μαϊγίαγο δὶ] δποδϑίοιβ ἀπᾶ ἴο ἴῃς γαῖ Ὄνθηΐβ οὗ ΘαΙΪῪ 

ἩΔΙΙΟΏΔΙ Ὠἰδίοτ᾽Υ. ΤὮθθ6 ΘΧΡΘΓΘΏσ65 οὗ ΠΟΠΟΥ Δη6 ρίογυ ψ}}} δραίη 

6 Θη]ογαά, 1Γ ΟὨΪΥ Ι5γδ6] νν}}} ρῖναε μεθα ἴο ἴῃς ἸΕββοηβ οὗ ἴῃ ραϑῖ, 
ἰγέρτζονα ἴπ6 βἰδηάαγας οἵὗ οοπάυςϊ, δηἃ ΜΟΥΘὮΙΡ Ὑδηνθἢ 45 αἰά 
{Π6ῚΓ δησσβίοσχϑβ. 

4. ΤΣ τεϊδίίοη οὗ Εἰ ἴο οἴθοσ ὑσορῇῃεῖβ ἰ5 ασυ116 οἷοασ. [Ι{ ἰ5 

ΙΏΟΣΕ δἀνδηςσθα δηὰ ίρῃοσ ἤδη 7. [Ιἢ τΏΔηΥ Ροϊηῖΐβ 1ἴ 18 οὨ ἃ Ἰδνοὶ 

ΜΠ Ατηοβ δηὰ Ηοβεα. [ἰ ἰβ5 {{κὸ Ησβϑα, σαΐμεγ (ἤδη  δῃὰ Ατωοϑβ, 
ἴῃ βϑῃονίηρ [{π|δ ΟΥ πὸ ᾿ἰηίοσγοϑῖ ἰὴ ἴῃ6 ἰδῦροσ νου ἀ- νιον. [Ιἰ 15 

Ἰηςογοϑιίηρ ἴο ἠοΐα ἴδδῖ ἴΠ6 Ὀτοδάθσ σοῃοθρΏοη 15 οοηβησά ἴο [ἢ6 
ἴνο ἀοοσυπιοηΐβ οὗ [ἀδοδὴ οτρίη. Εἰ 5665 ΠΟ βΌ0οἢ ἄδηροσ ἴῃ [ἢ 6 

ουἱξ 85 5 δυϊἀθησθα ΌὉΥ Απιοβ δηὰ οβθα. Ἐ 8 τπουρῃϊ οὗ 5 15 

ταὶ οὗ 1.0. ηΠΟ ΕἾ5. διῇ ϊοδὶ βἰδηάδγάβ (οἵ, Ρ. ΙΧχχὶ") ἃγθ ὨΙΡΊΟΣ 
[82ῃ ἴῆοβε οἵ Ϊ, [ΠΟΥ ἀο ποῖ σεδοῦ ἴμ6 ᾿ϑνεὶ οὐ ψῃϊοἢ ἴῇοβο οὗ 

Απιοβ δηά Ησοϑδϑδ ταϑῖ. 

Ιὴ Εὶ ψὰ ἢᾶνε ἴῃς οἷἶοβα οὗ ἴπ6 ῥσδθ- ὑσορῃαῖίς πηονϑηιθηΐ, ἔοσ τ ἢ 

Αἴηοϑβ, 85 411] ἄρῖϑθ, γϑὰὶ ὑσορἤῆθου μὰ5 θεριηῃ. γε ΤΔΥ Ὧον 85, 

δὶ ψὰ8 [ἢ6 ᾿αδὶ5 δΔη6 Τμδίδοίοσ οὗ [(ἢ15 τηονοιηθηῖ, ἰακθη 85 ἃ 

γῃοἹοὺ 

8. ΤῊΕ ΒΑΘΙΘ ΑΝΌ ΓΟΗΑΚΑΓΤΕΚ ΟΕ ΤῊΕ ῬΡΕΕΕΡΕΟΡΗΕΤῚΙΓ 

ΜΟΝΕΜΕΝΤ. 

ὃ το. ΤῊΕ ἘΕΙΑΤΙ͂ΟΝ ΟΕ ῬΕΒΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΤῸ ΜΟΘΑΙΞΜ. 

ΤὮο αασδίίοη οὗ σομ ΘΟ ὔοη οὗ σα - ρὑσορῃδίβηῃι ψ ἢ Μοβδίβη) 15 

85 ἸΏ [ΓΟ ϑὩρ 85 ἴἴ 5 αἸΒου]. ϑυσῇ Θοπμηδοῖίίοη 15 ἴα Κη ἴοσ ρταηϊοα 
ἴῃ] δηά Εὶ (ἸΚεννῖβε ἴῃ Ὁ)" Βυῖ ἀο68 τἢ 5 ἀϑϑυτηρίίοη βίδηα ἰἢς 
᾿ἰδιοτίοδὶ (οϑῖ 7 ΤῊΘ ΔΏΒΨΟΣ ἴο [15 4 5. ἢ ὉδΑΓ5 πηοβὶ ἀἰγθο αν 

5 Βοίἢ Ϊ δπὰά Εἰ πατταῖε (ἢδ οἰγοιπιϑίδηοοβ οὗ Μοϑβεϑ' ψογὶς νυν στεαῖ τα ηυθη 655, 
δηὰ οὐ 8}} {1π6 πηδίῃ ροίΐῃϊβ ἴσα 15 ἃ ἴαϊσγ δρτθοηθηῖ. ὙΠΕΥ υἱηϊΐς ἰῃ ἀβοτὶ δίηρ ἰὸ 
Ὠἴπι (1) Ἰεδα ο βἢϊΐρ ἰῃ ἴῃ ἀ6]  νογάπος ἔσγοπὶ Εργρὶ δπὰ ἰη ἴπς Ἰουγηου ἴο Τδηδδῃ ; 

(2) ἴῃ ροϑβέϊίοῃ 45 (ἢ τεργεϑοηίδαίίνε οἱ Ὑδηννεἢ ἴο [5γΓαϑὶ; (3) ἴΠ6 ρίδοες 85 τηδαϊαϊοῦ 

ἴῃ ἴῃ πιακίηρ οὗ ἃ ςονεῃδηὶ Ὀοίνεθ δῆ ἢ δηα ᾿ϑγϑαὶ; (4) [86 ἢόοποσ οὗ ἰουπαϊηνσ 
15γ861᾽5 Ἰερ]ϑ]αιίοη. 

{ ζμε. (582. ατῖ. “""Μοβοϑ.") τῇδκεϑ ἴῆε πᾶηιθ Μοϑεβ [Πδῖ οὗ ἃ οἶδη; ΔΝΚΙ. (ΟΛ 1. 
86-95) πᾶ κα5 ἴῃ 6 οητἶτε Μόο565 5ἴοσυ ἃ γδῃϑίογτηαίίοη οἱ δη οτρίῃδὶ Ταπηπλυ τα γίὶ ; 

Ὀαῖ (ἢς ἰδίου! οἰ οὗ (ἢ παγγδῆναβ, ἰῃ ἃ στθδῖθυ οὐ 1655 ἀἄερτεα, ἰ5 πμδϊηἰδ πο Ὦγ ϑἴδ. 

ΟΡΜῚ. 1320: ΝΥ ε. ῥγοΐ, 429-40; ὅ5π|.. 1.2 τς 8΄.; Κιι. 27ὲ52.1. 227-309; ΜΝΈΞ. 
Ο7.7(.3 303 ΠΕ, Οἰεδοῦσεςοδι, σερελίοσλέῥί. ἡ. δὲκπαϊδωκάξες, Βεοηηείϊ, ασὶ, “ Μοβαβ," 

2᾽2.. Ἡ. Ρ. ὅπ, Ο, 7. “7 ἐ5έὲ. κ6 Εξ. ; δῃὰ τηδηγ οἴδοιϑ. 



ῇ“ΤῊΕ ΒΕΙΜΤΙΟΝ ΟΕ ΡΕΕΞ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΤῸ ΜΟΘΑΙΘΜ ΙΧχχν 

ὉΡΟΩ τῆ Θϑοἰϊπηαῖα τ] ἢ ψγὰ 5ἢ4}} ΠΏΔΙΥ ρἷδοα ἀροὴ ἴῃ6 σψόοσκ οὗ 

Απλοβ ; ἴοσ, ἰῃ ἴπ6 ἔεννεϑῖ ψοσάβ, [6 σᾶβθ τδυ ἴῃ} "6 Ξοἰαϊδά : ΠὨἰά 
ἴῃς εἰμϊοαὶ ἰάδα νης ἑοσιηθὰ 6 ὄϑϑθῆος οὗ ργορμεῖῖς ἰοδοῃίης 

ανα 115 οτρίῃ ἰῇ Ἀμπμοθὺ ΟΥ 15 ἴπογ6 οἶθασ ἴσος οὗ 115 οχίβίθησα 

Ὀσίοτε ἴῃ6 ἀδγξβ οὗ Αποβ [5 ἴἴ β66ῇ ἴῃ ἴῃς (τδηβίοσιηϊηρ νοσκ οὗ 
7 δἀπὰ Εὶ ἴῃ {πεὶγ βἴοσιεβ ἀθδὶηρ ψ τ νου] -ἰδίοσυ δηᾶ ηδιϊοη- 
Ἠἰδίοτγ (7...) [5 ενϊάδῃςε οἵὗἉ ἰἴϑ ρὑσγθβθῆσθ ἴο Ὀ6 β566ῇ ἔδυ μεσ ὈδοκΚ, 

ἴῃ 16 Ἰερ4ὶ ἑοτηγυϊαιοηβ ἰουηα ᾿μοοτρογαῖδά ἰη  δηὰ Εἰ (᾽ν...) 15 
τ 5660 511} δαγιοσ, ἰῃ τῆς τηοῖίνοβ δηὰ τηοῖμοάβ οὗ ΕἸ 74, ΕἸ1888, 

δηὰ τῆ6 μεδΥϊίρε, ψοβα ψοσκ δρᾶ ἴῃ ἴῃς ἄἀάγβ οὗ [Π6 566. 
ϑαι 61} Απηά ἰ5 τῆς σε οὗἁἨ 1ἴ 4}} ἴο Ὀ6 ἀϊδοονογθα ἴῃ Μοβαΐίϑιι 
1 τὸ δῖα ἴο σϑασἢ ἃ 886 σοῃο]υϑίοη σοησογηϊηρ Μοβαβ δηα ἢΪβ 

τοϊατίοη ἴο ἴῃ6 βυϊβοαυσηΐ Ὠἰδίοσυ οὗ ἰϑγαθὶ δηᾶὰ [ϑγδοὶ 5 σοὶ ρΊοη, 

ΤΏΟΙΘ, ῬΟΙΏΔΡ5, ἰ5 ἴο ὃε 5ἰαιϊδά ἴῃ ἴῃς ίοττῃ οὗ πδραίίοη ἴἤδη 1ὴ (ἢ 6 

ἰοστὰ οἵ δητιηδαίίοη. ΤῊΪ5 ἰδ {τ 6, ρΑΓΕΪΥ Ὀδοδυδα 50 πιυσῇ παῖ 15 

υηΐϊουπάεα μᾶ5 Ὀδ6η δίητιτηεα, ΡΑΓΕΪΥ «ἰθοὸ Ὀδοδυβα 1ἴ 15 Ῥσδοῖςδ!Ὺ 

ἱαροβϑίῦ]ε ἴο ἀτγανν ἃ βῇδγρ πὸ Ὀεΐνθθη Μοβαίϑηχ δηὰ [ἢ ῥγο- 

Ῥσορῃεῖὶς τε]ρίοη, οσ ἴο ἴσαςθ ψιτἢ ρετγίδοϊ βαιἰϑίδοϊοη 6 τοδί 0.5 

Ὀεΐνδοη ἴῃς ἴνο. 
Ι. [ἴ πιὰ 5δίεϊγ Ὀς βαϊὰ τῃδϊ [ἢ6 ρτε- ρσγορβεῖῖς τε] ρίοη, Ἄνθῃ ἰΐ 

1}15 ᾿Ἰποϊυάθβ Μοβδίϑιῃ 85 115 Ῥαβίβ, μ85 {Π{||6 ἴο ἀο ψ ἢ Εργρὶ οἵ 

Ἐργρίίβῃηιν ; " 16, οἢ ἴπ οἴποσ Ὠδηά, 115 τοϊδιίοη ἴο ἴῃ6 ἀδϑοτί οἵ 

541 (οὐ ἩοτθΌ), δηά ἴο {πε ἴπῦ0ε οὗ ψῃῖοἢ [οἴῆτο ννὰ5 ὑγιθϑὶ 15 

ΨΕΙΥ οἶοδα. ΤῊΪ5 ἰοςδ} γ, δοςσοσαϊηρ ἴο 4]1 ἰγδα τοη, νγὰ5 ἴῃ 6 50 ὴ8 

δΔῃἀ δοῦσα ποῖ ΟὨΪγ οὗ Μοβϑϑ'᾽ δοἀὐυοαφίοη, Ὀαῖ 450 οἵ ἴῃ ο4]] ἔγσγοῃτλ 

ἴῃς ἀο  Υ, 45 νγὰ]} 845 οὗ τῆς νψόσκ οἵ [εἴῆστο, γῇο Ὀδοᾶπια ἴῃ6 συϊάς 

(τεἰϊσίουβ ἀπά βεουϊαγ) οἵ Μοβεβ (απά ᾿ἰκενίβε ἢ (δι μοτ-ϊη-Ἰαν); ἢ 

δΔηά τἢ]5, αἷδο, 85 ἴῃ6 ρἶδςθ, δοσοσαϊηρ ἴο 4]}1} ἰγδαϊτίοη, ἴῃ ψ ]ο ἢ 

ἴσγδοὶ Ἰδῖοσ δηϊογαά ἰηῖο οονθεηδηϊ ψιτ Ὑδηνεῆ (υ.5.). 

2. γε πηυϑὶ τοὶ αυ ἢ (Π6 σοησερίίοη (οἷά δηά νι οἷν δοοερίθα 

ἃ5 ἴἴ ΤΩΔΥ 6) ἴῃαϊ Μοπβαϊϑῃ δηά ἴῃς ἀθνοϊορηηθηῖς ἔγοιῃ τ ἃγα 

ἸΙάἀδηκοαὶ, ξ δὴ ἰΙάθα νῇϊοῃ μᾶ5 Ὀδθη ἴΠς6 οσοαϑίοη οὗ τυ ἢ ΟΥἾΤΟΥ 

. ΤῊΪ5 ἰ5 στδηϊδα Ὁγ ἴῆοβε ψνῆο Ποϊ]ὰ ἴο ἰῆς Εργριίδη Ὀοηάδρο, ἐς». ὅπ). Δ᾽ εἰ.3 47; 
Μασχ, Δ᾽εέ. τ ζ.; δου, ΖΑδοί. 1. 127 Η.; Καο. Δεῖ. 1. 275 .; ἀῃὰ ἰο]ονν8 ἃ5 ἃ 

ταδῖϊεγ οὗ σοῦτϑε ὕροη ἴῃς δἀορίίοη οὗ ἴῃς Μιυβτγὶ Ὠγροῖποϑίβ. 
{ Εογ ὀχρ᾽δηδίίοηβ οὗ ἴῃ6 ἵἴννο πδπιθ5 [εἴητο δη ἃ ΗἩΡδΌ, 566 ἴῃ6 σοτηπιθηίϊασί 65 

ἐπ ἶοε., ἀπιὰ ἴῃς ἀτίϊο]ε5 " ἩΟΌΔΡΌ " πὰ “" 7εἴῆτο"" ἰη 22., 5 8., διὰ δ ΙΑ .ὃ 
ζ Βεπποῖ (22. 11]. 446) τίσ ΒῸΥ γασοορῃΐζεβ ἴἢ6 ποοαϑϑὶγ ἂπα ἴῃς αἰ ἤσουν οἵ 

τη κίηρ (15 αἰδιϊπ οἴου. 



ΙΧΧΧΥῚ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δΔηὰ οοηΐιηκίοη ; Ὀὰχϊ ν͵ὸ ΤΊΔΥ τοραταὰ ἰἴ 845 Θϑίδ Ὁ Π5η6α (η΄ ΜοΞβ65 

ΤΕρτοβθηῖβ Ὠἰβίογίοα!γ (4) ἴῃ6 ἀοἰνεγαηος οὗ 5βγδ6ὶ ἔγοιῃ Ἐρυρίὶ," 

(6) ἴῃς υπίοῃ οὗ βδνοζδὶ οἰδῃβ Ἰηἴο ΟἿ σουητ 7 (ρ ΓΠΔΡ5 ποῖ 

γεῖ ἃ παιϊοη},7 δηά (2) ἃ πον σοποορίίοη οὗ ἀδιν οχργεββθα ἴῃ, 
οὐ ἴῃ σοηηδοίίοη ἢ, ἴπ6 νοτγὰ “Ὑὐδῆν θη 

4. ν᾽ ει, ἅτὲ ἢο ἰοηροῦ ἴο ἄρ, ὦ 2γ͵ογί, [μδϊ τῆς Μοβοβ οὗ {γϑδαϊ- 

ὨοῚ τηϑὲ ἤᾶνθ Ὀδδὴ 051 παῖ ἴῃς ἰγδαϊ το τορσοβθηϊοα ᾿ϊπὶ ἃ5 

Ὀείΐηρ, ἔοσ, οἡ 1158 "ϑὶ5, γὰ σδηηοῖ δχρ]δίη “τῆς δἰἴμίοδὶ ἱπιραΐθα 

δηα τοηάδηου, Ὠϊ ἢ, δ ΔΩΥ ταῖς ἔσο ἴῃ6 ἴπηὸ οὗ ἴπ6 Ῥιορῃεῖ 

Απιοβ (απ Αἴηοβ, 6 1 ΓΕΙΔΘΙὈΘ͵ΙΘα, ρΓΕΘΌΡΡΟΞΘΘ65 [ἢδι 115 ἱτρυ]56 

15 ΩῸ Πονο]τγ), 15 σοηϑρίσυουβ ἰῃ τἢ6 Ὠἰδίοσυ οὗ ἴΠ 6 5γδ6} ἰδῇ το ]ὶ- 

σἰοη᾽" (Οσβμαγηθ); υϊ γα ἅγα δῃΓ γον 7.5: ῆεα ἴῃ Ὀε]ονίηρ ταὶ 

Μοβοβ νὰβ ἴῆς ἰουηάοσ οὗ ἃ τα] ρίοῃ, δηα “ ὑσουρῃϊ ἰο [5 Ῥθορὶδα ἃ 

πον ογοαῖνα ἰἀδα (ν]Ζ. ἴ[ῃ6 ΟΤΒἢΡ οὗ γαμυνθῇ 85 ἃ παϊοηδὶ σοάλ), 
νὨ]οἢ του] δα τ{Π6ἰγ Ὠδιοηδὶ [16 " (ϑίδαςα, σ᾽ ΚΜ. 1. 140 ; εἴ. Αζα, 
Κείώφη., τὸς [..). 8 

4. δῆε τᾶν 54 (6]} ἄδην ἴμε δϑογιρίίοη ἴο Μοϑβδβ οἵ ᾿Ἰἴογῦν νοσῖκ 

οὗ ΔὴΥ Κιμά, ὄἄνεὴ ἴῃ6 ϑοῆρβ ἢ ΠΙΟἢ ἢϊ5 δῆς 15 σοηπεοίδα 

(4... Ἐχ. τοῦ 8 Ὁ. 32. 5 4179), οὐ [6 “)υἀρτηεηῖβ δηᾶ ρσγεςθρίβ᾽ 
οἵ (( (8 7), δηὰ [ἢ6 ἀδοαίοριθ5 οὗ Εὶ (ἔχ. 20), δηά οἵ ] (ἔχ. 34) ; ἢ 

Ὀυΐ, ΜΠ οὰϊ της ἢ αἰιεβίοη, γγα ΠΥ ΠΟ] ἢΐπὶ ΓΕΘροΟΏ 5, Ὁ]6 ἔοσ ἴῃς 
ἰησιταϊτοη οὗ ἴῃς τεηΐ οὗἁ τηδαϑιίηρ 85 ἴῃς ἀνε] ]Ἰ]ηρ- δος οἵ ἴῃς ἀ εἰν, 

τορεῖμοσ τ ([Π6 ἀτκ, δηὰ ἴῃς Ὀδρίηηϊηρ οὗ ἃ Ρηεϑιῃοοά, δηὰ [ἢ 18 

ΦΈΝν. Φ2|ιὲ92. 11. )ς; ΝΥ ς. δ» οἱ, 420 Εἴ. . 5π|. Χ᾽'ε.3 τς Β΄., Καὶ, “2 ὲ5..1. 227 ἴ. 
Ὁ 8566 ἐβρϑοίδ!ν διάμηδηβ, 717. ΧΧΧΝΊΙΙ. το Πα; Βυ. Δεἰ. 3ς 
8Βυ. Κεῖ, ,χ)ςῖ.; Κ. 22. Ν. 624 ἢ. 

ᾧ Οὔ ννε. (ννοῖ.), “Μοβεβ νὰ5 ποῖ ἴδε ἤγβὶ ἀϊβοονεσγεσ οὗ τπΐ5 (αἰ (νίΖ. ταὶ 
Υδην ἢ ἰ5 ἴῃ6 ἀαοὰ οὗ Ξ5γϑεϊ, απ ὰ [5.86] ἴῃ ρεορὶς οὗ Ὑδῆνθῃ), Ὀπὶ ἰἴἰ ννὰ5 [Ὡγου ἢ 

Ὠΐπὶ τπδῖ ᾿ϊ οᾶπια ἴο Ὀ6 ἴπε ἑμπάαπιοηίαὶ Ὀδα515 οὗ ἴῃς πδίϊοπδὶ Ἔεχίϑίεης δηὰ Ἠϊβίοσγγ ": 
ΜΝΕ5. (Ο7070. 304), “Ης ἰουπαάδά ἰπ [53γΓ86] (ῃ6 στοδί ργηοῖρ]65 οὗ (6 τηλοτγϑ]ὶ σα ]]- 

Εἰοη οὗ τπε τἱρῃίεου5 Υδῆνο,"." (ο. (97 ὲ2, οΥὙ ἐάὰε ῥεοῤβέε ο7 157.) 588γ5 οὗ Μοβεδϑ' 

ψοτγκ δἱ ϑίηδίὶ, “1 5 οης οὗ ἴἢς πιοβῖ τοι Καῦ]ε τόση θηῖβ ἰῃ ἴἢ6 Ὠἰδίοτγ οὗ τηδῃ- 

κὶπά, ἴῃς Ὀϊγιἢ ποὺς οὗ ἴδε τε! ρίοη οὗ ἴῃ 5ρίτὶῖ. [ἢ ἴπ6 [Πυπἀογβίογπιβ οὗ δἰπαὶ (6 

Οοὰ οἵ τενεϊαιϊοη Πἰτηβοῖί οοπηος ἀοννπ ὉὩΡΟΩ ἴδε δαγίῆ ; ἤσσὸ ψὰ ἤᾶνα ἴῃς ἀανῃ 

οὗ ἴῃ6. ἀᾶγ νῆϊο ν 5 ἴο Ὀγεαὶς ὑροῦ ἴδε νῃοΐς Ὠυπηβη Ταςθ, πὰ δηοηρ ἴῃ 
δτεδιεϑὶ τηοσίδ]5 ννἢο ἐνεῦ αὶ καα (ἢ}8 δαγίἢ Μοβαβ ν}}}} αἰννὰγβ σθηϊαὶῃ οπαὲ οὗ ἴῃ ς6 

δτεαδίεϑί." 
Ι͵ Μοϑδ5 ννὰ5 ὑγοδιι Π ηΕὮΥ ἃ τηδη οὗ αΠἔδίτϑ; [Ὡς βἴγοπυοι5 παῖωτο οὗ ἢ 5 δοιί νι 65 

85 ἰεδοσ ἀπά ογρδηίΐζοῦ οἵ ἴῃς (γί θε5 οἱ [5γϑαὶ ἰεΐϊ ἣο ορροσγίιηϊ Ἕν ον ᾿ἰΐδγατυ ρυτ- 

δυὶϊϊ5. Ηἰ5 ψοΥῦκ 85 “ σαίῃογ ργαοίίοαὶ ἴδῃ ἀϊάδοιϊς, ἴπε ἰηἤιπδηος οὗ δη ἱπερίγοὰ 
1ἴε ταῖμοσ ἤδη (ἢ ἰπουϊοφίίοη οἱ αὐϑίγαςὶ ἀοσηηαβ᾽ (Βεηηεῖ, 22. 111. 446). 



ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΤῸ ΜΟΘΑΙΟΜ ἰΙχχχνυ!ὶ 

ῖ5 ἴὴ6 ρσοῖτὰ οὗ τηῦςἢ οὗ [ἴἢ6 η5 ἘΠ ΟΠ Ο41] οἰοτηθηῖ [δὶ (Ο]]Ονν5 
ἴῃ ἰδίαν γεᾶγϑβ. 

5. γε πιᾶὺ Πηά ρτεδῖοσ οὐ 1655 αἰ ΠΠ συ ΠΥ ἴῃ ἀἰδοονογίηρ ἴῃ 6 Ῥαβὶ5 
οἵ δὴ δἴμ!οδὶ ἀδνοϊοριηθηῖ ἴῃ Μοϑβαΐίβῃ, εἰἴποσ (4) ἴῃ ἴῃ6 6556 14} 
οἴἢς 4] σμασγάςῖοσ οὗ ἴπ 6 οἷαῖπη ὑροὴ ϑγϑοὶ, ΠΟ ἢ στον ουἵ οὗ ἴῃς 

στεαὶ δοῖ οἵ τὩθΤΟΥ ρετίοτιηθα ὉγΥ Ὑδηνθῃ δἱ ἴῃ 6 οτοββίηρ οἵ [ἢς 

Ἀεά 864, 5γδθ}᾽ 5 σε! σίοη ἰδ κίηρ οὐ ρτδάυδιν ΓὨΘσθδοσ ἃ τηοσγαὶ 

οἤπδιδοίεσ, Ὀθοδῦδβα 5ῆὴ6 15 σοῃϑίδητ! 106 ]]6α ἴο ΡᾶῪ ἀυς τεραζα ἴο 

ἴῃς οἷαί ; 5" οτἵ (ὁ) ἰῇ ἴῃς πὸν σοηοσορίίοῃ οὗ Οοά, νὶΖ. [ῃ4ι ἢδ 
Ἑσοηΐτοὶ παΐυσγε δηᾶ ἢἰβίογυ, ἱηνοϊνίηρ ἴῃς ἴταϊῃ ἴπαὶ Ὑδηνν ἢ νγὰ5 
ποῖ ἴῃς Οοά οἵ ἃ σουηίγΥ Ὀυϊ οὗ ἃ ΡΘΟΡΙΘ, ἴῃ 6 τα]αδιίοη οἵ ἃ ἀδἰΥ 

ἴο ἃ ΡΘορὶς Ῥείηρ ποτα βρί γϊαδὶ ἴδῃ ἴῃ δῖ οὗ ἃ ἀ6ἸΥ ἴο ἃ σουηίγγ 7 

οΓ (2) ἴῃ ἴῃς πιαῖυ4] ἰογάαὶγ οὗ [ἴῃς {065 ἴο οηβ δῃηοίῃεγ δηά {Ποὶγ 
Ποῃηπηοη ἸΟΥΔΙΥ ἴο οης (οά, ἴῃ σορίγαϑι ἢ 1[ῃ6 Ἰπαϊνιάυ4] ἤδηο- 

(Πεῖδτα οὗ Μοαῦ, Ατητηοη, δἴο. 

10 15 Ῥστοῦδο!ς, οα ἴ1ῃ6 οἴμογ Ὠδηᾶ, [ἢδϊ ἃ ΓΟΓΟ ΓοαϑοηδΌϊα ἢγ- 
ΡοΟΙ 6515 ψ1}} Ὀ6 ἰουηά ἴῃ [ἢς νίαν ζᾧ ἴπαἰ [15 ἀδνοϊορτηθηΐ [85 15 

τοοῖβ ἰὴ ἴπε ἔδοεϊ [ῃδῖ 15Γ46}᾽5 τοϊδίίοῃ ἴο Ὑδῆνθῃ ννὰ5 ἢοΐ τῃδϊ οὗ 

Ὀϊοοά- Κι πατεά, 45 ἰἴη ἴῃς οἂδθ6 οὗ παΐυγε το] 5, ΠΟΥ [Πδὶ 5[ ΠΊΡΙῪ 

οἵ Ἰοῆς οὔϑογνδηςος ψῃηϊοἢ μδα Ὀεσοιης ϑοιηειῃίηρ ᾿μον Δ ]6 ; Ὀαϊ, 
ταῖμοσ, ἃ τοϊδϊίοη δηϊογοα ᾿ηἴο ὈΥ σἤοῖςοθ, οὔθ ψῇῃϊοῆ, ὑη11κὸ (παῖ 

οὗ 4 ἡδίυγε σοὶ! ρίοη, οουἹὰ Ὀ6 Ὀτοίκθη, Ὀπΐ 450 οὔθ ψῃϊο ἢ [5σδ6] 

νὰ5 ἰεἀ ἴο ῥγδβϑεῖνθ, Ὀεοδυβε δῆνεῃ δα ντουρῃϊ στοαῖ ψουκϑ ἴῃ 
ἢεῦ Ὀεθδ]. Βυάά θ᾽ 5 δΒυπητηδΥ (0. 38) ΘΧργοϑδο8 [ἢ]5 τπουρῃϊ 

τηοϑὶ ἘΧΔΟΙΪΥ : “΄ 15Γ86}᾽5 γε ρου Ὀεσαπια εἰίςα] Ὀεοδυβε ἰζ νγᾶβ 

ἃ τοὶ] σίοῃ οὗ οποῖςα δηὰ οΐ οὗ παΐυσα, Ὀδοδιβα ἰἴ τοϑῖθα ου ἃ 
νοΪυηἴδγΥ ἀδοϊϑίοη, Ὠ]Οἢ εϑιδ Ὁ }Π15ῃ 6 4 δὴ εἰ! οὶ τε] οΩ Ὀοίψθθη 

[6 Ρδορὶε δηά ἰϊ5 σοά ἴοσ 8]] {ἰτπης.᾿" 

6. ΝΥε ΤῊὰΥ δοκηονίεαρε αυϊς ἔγοοῖνγ τῆς ἱπθα βηοἴ ΠΟΥ δηάᾶ 
ἀποοσίδί ΠΥ οὐ ἴῃ6 τηδίθσια]β δὶ ΟἿἹἿ σοτημηδηα, δΔηα, 85 νγ6}}, τῇς 
ἀἰ συ τυ οὗ ρἰνίηρ Ῥσορεῦ ογεάϊτ ἴο τῇς νατίουβ ἀρθηῖϊβ δηά τονο- 

τηδηἴθ σοΠΟΟΓηΘα ΜΓ [86 ἀσδνεϊορηγεηΐ οὗ ἴῃς στεδαῖ εἰῃίοδὶ ἰάθαβ 

σοοηοογηΐηρ τ ῃϊοουβηθ55, ὨΪ]Οἢ ἢδα Ὀδίοσα Ὀδθη ὑηκηοόνῃ ; Ὀυϊῖ, 

δὶ ἴπΠ6 5δὴηθ ἴῃς, γα σδηηοῖ [αἰ] ἴο τεοορηΐζο ἴπαὶ σογίδίη ἰδοῖβ 

4 (ἢε. 528. 3214. { Βεππεῖι, 28. 111. 446. 
ζ.50 Τίεϊς, ΜΜαμμεὶ οὧε 1 λίτοὐγε (ἐς γεϊίσίοης (1880), 84, ἀαπὰ “47 ἐεοὶγε ἐονεβαγός 

ἀε: απείεππε: γεἰέρίοης (1882), οἴαρ. [Χ.; δῖα. ΟΡ]. 1. 130 5..; Βυ. Δεῖ. 1-38; 

Βαγίοῃ, ϑξεζεά 97) δερείξές Ογάρέμς, 275 ΠΕ. 



ΙΧΧΧΝῚΙΙ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δανα Ὀδδη 65 (Δ Π5Π 64 νὨοΟἢ δὲ ᾿ηῖο ΠΥΡροί 6565 ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1655 54119- 

ἰδεΐοτγ, ἴ6 (παἀδιηδηΐαὶ ἰδοῖοσ 1 νὨ]οἢ 15 ἐΠ6 οἷοβα Ἰορίοδὶ δηὰ 
Ὠἰϑίοτὶ 4] σοηηδοϊίΐοῃ θεοῖν ῬΓΟ- ρσορ ἢ οἴίϑιῃ δηα Μοβαίβδηι. [η- 

ἀεοά, [ἃ πΑΥ Ὀ6 4ϑϑοσίθα [αὶ Μοβδίβῃι 15 85 Ὁ πἀδιηθηΐδὶ ἴο Ρχα- 
Ρτορ οι βη 85 15 ὑγΘ- ὑτορ με ῖϊϑηι ἴο ὑσορῃοιίβγη 1156 10. 

ὃ τι. ΤῊΣ ΕΞΘΈΝΤΙΑΙ, ΤΗΟΟΘΗΤ ΟΕ ῬΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΊΞΜ. 

[5 1 Ῥοβϑι Ὁ] 5 ὩΟΨ ἴο [ὨἱηΚ οὗ [18 πηονοιηθηϊ ἰὴ 115 μη γ, δηά, 
ἴῃ 8ρ116 οὗ ἴῃς τηϑδὴγ ἀπ ου 165 ΠΟ οχὶβί, ἴο βϑερᾶσγαῖα δηὰ ἀΪ8- 

ἘΏΡῸ 5 ἢ 115 τηουρῆϊ ἔτοῦλ [μαῖ ν]οἢ Ρτοοδάςδβ δηά (ο] ον ἢ [Ιη 
ταδίκιηρ ἴῃς οἤοτι ἴο ἄταν ἢ βίου δὶ "165, γα τῇδ οὔβεγνε : (1) Τῆι 
[ῃ6 οα56 Ὀδίοσε 0.5 15, ἰῇ βΒο0ῖὴ 6 56η56, ἃ ἀσοἤηϊ!(6 ΟὨΘ, βίποθ 6 86 

οοποογηθα 1 [5Γ86]}᾽5 γα]ρίουβ τπουρῃϊ αἀυτίηρ ἴῃ6 ρεποά ἰῇ 
ψ Ὠοἢὴ Χαλευίενι ἰς ἵπ εοπέαεξ το Μασἤερε ἂς ὦ γίνα γεζρίορ. 

ΤῊΙϊΝ σοηΐϊδοῖ Ὀαρᾶη  ΏΘΏ 5γδ6] δηϊογεα (δηδδῃ ; ἰἃ επά δὰ ἰῃ τῆς 
σΘΏΓΌΓΥ ἴῃ ΜΏΙΟἢ [6ἢυ, ὑηοσ ἴῃ6 ἰηἤποδηςς οὗ ἴἢς πεόλῦ νι, ὉΡ- 

τοοϊοά 1.5 γε τηϊρῃϊ ρο ἔασίμες δηὰ 5 ἴῃπαὶ νὰ ἂγὸ ἀδα την 
σῇ Ὑδηνίβια 156 ][; ἔοσ, ρυσγα Ὑδηνίβη), αἴ ἴΠ6 δηᾶ οὗ 115 ρεστὶοά, 

Ράᾶ5865 ἰηῖΐο ῥτορῃδίϑηι, ψῃϊοῆ, 511} ἰαΐογ, Ὀδοοίθθβ [υἀαίδιῃ. 

(2) Οομβεαυθηῖί, ΟΣ πυσϑίοη 5 ἃ [μτεοίοϊα οὐς: ημαΐ νγὰβ 
Υδηνβηι δ τῆς τἰπ16 οὗ [ῃ6 δηΐγαηος ἰηῖο σδηδδηῦ ΝΠ τ παῖ 

ἀϊὰ Υδμνβηη ἤανα ἴο οσοηϊοηα [1η ἴῃ6 σδηΐυτ!θθ ῸΠῚ ΙἸΟῸ ἴο 
8οο ΒΟ. νμαῖ δά Υαδθυγίϑπη Ὀδοοῖης δὲ ἴῃς εἷοβα οὗ μ6 σοη- 

ἴσο Ὑὕνο ΟΥ ἴζτοο ϑυ 5 ΑΤΎ αυοϑιίοηβ Μ0}}} τῖβθ, νὶΖζ.  Ηον 
νγ25 ἰΐ [Παῖ, ἴῃ ἴῃς οηά, Ὑδῆνίβεη Ὀδοϑτθ βυρτοηα ὃ [5 ἴἢς αἰ ἔοτ- 

δης6 Ὀεΐναδη ἴἢ6 ὙΔΏΜ 51 οὗ Σ100 Β.6. δηά [παῖ οὗ 800 8.6. [ἢ 511π2 
ςοηίΠυϊοά Ὁγ ἴῃς μεδῪτ᾽ ἴηι οἵ ἀἰὰ Ὑδῆνίβηῃ ἄγαν σοὶ ΒΔ] 151 

1156} τουςἢ τῃαὶ ννᾶ5 οἵ νἱῖ4] βρη ποδηοο  Απηὰ {γῇ ου, νοτα ἴῃ 6 
1ηϑιἰτατ΄οὴ5 οὐ Βδδ]15ηὶ τηδθ 56 οὗ ὈΥ Ὑδῆνϑι ἢ βοουγηρ [15 

Ροϑιτοη οὗ 5:10 6: ΟΣ ὃ 

Ι. [τ|5 παΐυγαὶ ἴο σοηῃδίἀδσ ἤσϑι ἴδε 1ἄδα οὗ σοά. 
(α)ὴ νῆεδη Ὑδῆνίβυη, νυν βαΐδνοτ δύ πᾶνε Ὀδεὴ 118 οτρίη, Γ σδῦλ6 

4ΤΠο οὔἶξοίς οὗ Βααλ στη οοηϊηυς ἄον ἴο Ηοϑοδ δηὰ Ἰδίογ; 5οπι6 οὗ ἴπ 6 πὶ Ὅ͵Ο, 

ἰηάοοά, ἱποογροτγαϊδὰ ἰὴ Ὑδην ϑπι (ν.:.). 
{ νΠειδον, ἐς. (1) ἴῃ δῇ οτἱσίηαὶ ἀΐτεςοὶ γονοϊαιίίοη (50 τηοβὶ οἷά ἱπίογρτεῖἊτϑ) : 

(2) ἰῃ ἴῆε οἱὰ Αταρίδη {πρ8] γε] σίου (δου, οὐ α4.); (3) ἰῃ [Ππ6 τεϊσίοη οὗ ἴῃς 

Κεηΐῖε5 (ϑίδάς, Βυάάε, εἴ αἰ.); οἵ (4) ἰῃ τὴς οϑοίϊοσὶς τη οηοίμείϑ οὗ ἴῃ6 Εδγυριϊδη 
Ρτιεϑιῃοοά, 
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ἰῃηἴῖο Ὁδηδδῃ, ἰΐ νν85, 50 ἔδσ 85 [6 οοποδρίίοη οἵ (οά ννᾶβ ςοποεγηθά, 
β΄ ]6 δηα ρτὶμϊῖνα, ΝΟΙΥ τάδ δηὰ παΐνβ, πμγοηοϊοηουϑβ δηἃ βθνοσα. 

ΤῊϊς ἀρρϑᾶτβ ἰπ (4) ἴῃς σοποσρίϊου οὗ Ὑδῆν ἢ 88 ἴΠ6 ροὰ οὗ ἴπε τιουπίαΐῃ 
(ϑίπαὶ), ἃ οοποεριίοῃῃ ψηὶο ἢ σοπτπυραὰ ἱπ Ομ ἔουτη οὐ δποίδῃεσ ὑπ] ἰαῖς ἴῃ 
ἴβγϑε 15 μἰβίουυ (1. 2120 1 Κ. τοῦ Ρ5. 688 ΗΡ. 38). (ὁ) Το πιοτὲ νυἱά εν 
Ῥτγευδι!ηρ σοποεριίίοη οὗ ὙδὭννε ἢ 845 ἴῃς ροὰ οὗ ψᾶγ, δῇ ἰάθα νοῦ ἰουπά 
βίσοῃρ ᾿υβιϊποδίίοι ἴῃ (πε ἰδϑυς οὗἩ [6 σοπίεβδι 1} Εργρὶ (οἴ, αἶβο, ἴῃς ννδῖ- 
δοὴρ ὙΠ ὙὮΙΟΩ σᾶτὴρ Ψψ88 ὕγοκθη, Νυ. 1οϑό), 85 νν6}} 845 ἴπαὶ ἢ τδς 
Οδπδδηϊεβ (οἴ, [6 ἔδαν οὗ ἴδε ῬΠῚΠ5: 65, 1 5. 47", οὐ δοοουηΐ οὗ Ὑδ ἢ 5 
ῬΓέβεῦος ἴῃ {πε δὺκ). ΤὨΪβ 15 56επ αἷ50 ἱῃ ἴδε δ] υβίοη ἴο 15γδ6]᾽ 5 δύτηΐθβ 853 

Υδῆν ς᾽ 5 ἃγτηΐοβ8 (1 9. 1736 2ς35), δηὰ ἱπ ἴδ6 ΘΙ πδῆγθ, Ὑδην ἢ ϑαρδοίῃ 

(εἶ. 2 5. ς10)..5 (ὦ, Το ςσοποοριίοῃ οὗ ᾿ἰπὶ α'8ϑο ας ἐζε Οοά οΥ {ἦε ἀεεγέ 
(1.6. οὗ ἴῆε ποτηδ4), δηἃ οβρεϑοΐδ! ν ἱπ σοπηδοϊίοη ἩἹΓΠ βίοστῃβ, ἐς. αἱ ἴῃς ρἰνίηρ 

οἵ ἴῃς ἴανν (Εχ. 19), ἴῃ ἴῃς Ὀαῖ|ς οὗ Πεθογδὰ (7. ς46), ἴῃ [ἢς 5βίοττη ἐχὶθιιοὰ 
ἴο ΕἸ) Δ ἢ δὲ Ἡοσγεοὺῦ (1 Κ. 190}}8.), δἀπὰ ἴῃ Ἰδαῖον {ἰπις5, ὕ 5. [Ιζ 15 ἢδτα [παῖ [ἢ 6 

Ὡοϊηϑαϊς ἰετηρογαηθηΐ οὗ ῥγο- ὑγορῃεῖίβπη (νυ...) δηπαᾶς 115 Ὀ4815.} (7) ΤΒς 
ςοπςερίίοῃ οἵ ἴῃς αγΆ, ἃ τηδίεγ α! ἰδεϊς βυτηροὶ οὗ Ὑδὴν 6 5 ργδβεπος, ψ Ὡ]οἢ 
Ρίαγβ ἃ σύοαὶ τὸϊε ἴἰπ 1158 δδυὶν ρετγίοά, ζ δοῖυδ!ν τεργεβεηιίηρ Υδανεθῆ, δπὰ 

Ὡοῖ ΤΔΟΓΕΙΥ σοπίδϊ πη βοὴς ἱτῆαρα ΟΥ 5υτηῦο]ς βίοπθ. Τῆς ἢβίουυ οἵ 115 

Ρίοβθηςς Οὐ δῦβεποο ἰῇ βγϑς]᾽5 διπιΐεβ, ἰ[5 ἰγαπβρογίδίίοη Εἰμον δηὰ τῃ πον 

ὙΠῚ1] αἱ δὶ ἴξ 15 ἀδροϑίϊεὰ ἴῃ [86 Τερὶς (1 Κ. 84.98.) 15. (Ὁ]}] οὗ 5ἰρηϊβοᾶποε 

ἴῃ 5βονίηρ ἴῃς ογυάς δηὰ ογᾶβ8 σοῃοαρίίοῃβ οὗ ἀεἰ Ὗ οπἰετίαἰπεά, ποῖ ΟἿ]Ὺ ὉΥ̓͂ 

[Πς ΡεορῖΪς, υῖ α͵5ο Ὀγ ἴδε ἰεδάοτβ. 
(2) Τῆς υβὲ οὗ ἑπαρες, ἱμπνοϊνϊηρ ἴδ ἀπὰ οἷἶδη σοποσρίίοῃβ οὗ ἀεϊν, 

ἀϊδτῖποῖ ἔγοτι ἴμδὲ οὗ Υδῆν ἢ. ὃ ϑόηιε οὗ ἴμεβε ἰτῆαροβ, ὑπ 5 ΟΠ ΔΌΪΥ, μετα 

εἰορίογεά ἴο τεργεβεπῖ Ὑδηνε, δ. ἴῃς 509, οτρίμα!ν οὗ ψοοὰ οζ βίοῃμε, πὰ 
ῬΓΟΡΔΌΪ οὗ πυτηαπ ἴοστα (7. 1γ37),} Πἰκονν 56, [6 ρκ (Ρ. 221), ρετθδρ5 οτἱρὶ- 

ὩΔΙΪγ [6 ψαττηεηῖ υϑεὰ ἴο οἷοίμε ἴῃς τηᾶρε, δηά Ἰαῖογ, [ἢ 6 ἱπιὰρς ᾿ἴ561ξ, ἀπὰ υϑεὰ 

ἰη οριαϊπῖηρ ογϑοὶεβ. Βυῖ της ἐγαῤλέπε (Ρ. 222), υϑεα νΕΥῪ ἔγοα ΉΥ οὐ δα ἢ, 

ἅ1τ6 8150 ἰτηᾶρεβ οὗ δησεβίοτβ, οὗ ἴῃς {|0α] οὐ (ΑΠΙΪΥ ροάβ, ἃ5 ἰπ [86 οδϑςε οὗ 

Ἑλδοδεὶ (Οη. 3119.56 0 οἱ, 89.82). δηά οὗ ἴῃε Κίηρ οὗ ΒαΡγου (ΕΖ. 2136) 4 Ιἰ ἰ5 
υὑπάετρῖοοα [μαὶ 4}} οὗ ἰβεβ8ε υβᾶρεβ ἐχίβίεα ἴῃ Ὡς δα εϑὶ {ἰπη65 οὗ ἴ6 ῥζε- 

Ῥτορβδεῖὶς ροτίοά. 

9 (Οἔ ἐϑρδοίϑ!γ ον ιν, δεν; Αγ ερταλεγέω»ε, 1. 4. ΠΕ. 
τί Βυ. Δ ε, 27, Ὧο δά 5, αἾ5ο, ἴὩς γεργαβεηίϊδιίοη οὗ ἴἢς Ὀυγηΐηνσ Ὀυ5Ὦ, ἴπ 6 ΡΣ ΑΓ 

οἵ ὅτε δηὰ 5πιοῖο, ἴῃ ᾿ρπιίηΐηρ 85 Ὑδῆν ἢ 5 “ γε" Οἵ “ ἀστονν, " ἴῃς ἴδε ἃ5 ἢϊ5 

“γοῖςο," ἰῆα ταίηον 85 Ὠϊ5 " Ὀον.᾿" 

1Κ. 28. Ν. 618; «οἴ. Ὠἰ5 ἰοοί-ποῖς ἴοτ ἃ οατεῖιϊ βύγνου οὗ γεοθηΐ ᾿ἰοσαΐαγε. 

 Κ. 2.8. Ν. 6411. 
! Νοῖ τεΐεγγεά τὸ ἰῃ Εχ. 3417, αη ἃ ῬγοΌΔΟΪΥ οὶ πῃ Εχ. φοῖ 6, 
Ὁ 50 ϑοῦνδιγ, Φα:ς δεόεη παεὰ ἅ. Τοάε; Μαῖῆς5, Ζζ 7., τφοο, ΡὈΡ. 97 ἢ, 193 Η.; 

ΟΟΙ, Ρρ. 320 ΖΞ; Ὀπὶ οἵ, Κ. 22. Νν. 614 ἔ, 642, νὮοΟ ΨΓΟΏΡΙΥ ἀφηΐο5 ἴΠ6 δχἰϑίθηος οὗ 

Ἔνε βυγνίνα!ὶβ οὗ ἀποεϑίοι- γοσϑ;ΐρ ἴῃ [5γαεὶ. 



ΧΟΛ ἹΝΤΕΚΟΘΌΓΤΙΟΝ 

(2) ΥὙὴρΒαϊ, πον, ἀϊά Ιϑγαϑὶ πηά ἴῃ (αηδδὴ [ἢδϊ τοαυϊγοα ἴο Ὁ6 
ΟἰΤΠΟΣ 4551: 1] ϊθα οὐ ἀδϑίσογεα ὃ Τὸ νῇαὶ οχῖθηϊ, δηα [πἢσουσῇ τιμαὶ 
τηθδη8, ἰΏ [6 σουγβα οὗ [πδ΄ δἰγυρρία νγὰ5 Ὑδῇνϑηι 11561{ πηοαϊοα 

(4) Τῆς ἀϊδιυϊςοη οὗ 186 οἶδὴβ δοὺς ἴῃς (δηδδηϊῖοβ ἰῃ- 
νοϊνεά 8 56τῖουβ τὶς, ίοσ ἴΏδῪ ΟΝ δοϊθα ΊΟσε οὐ 1655 ἸμαἀΘρ ΘΠ 6. 

οὗ ϑδοὴ οἵδεσ, δηά τηὰσοῇ πὶ δαὰ Ὀδδϑη μαϊηθα ὉΥ {πεῖν αηϊοη νὰ 8 
Ιοδ. ὙΙῚ Οδηδδηϊῖοβ ΟἹ ΘΥΟΙΥ 546 οὗ [ἤδ, [ΠΟΥ ΨΟΓῈ ΟΟΙΏ- 

ρα Ιοα ἴο ρῖνε ἃ σογίδιη σεσορηϊοη ἴο ἴῃς ροάπ οὗ ἴῃς ρεβορΐς, γγῇο 
γγεσα, πΠΚον 56, ἴῃ 6 ροάς οὗ ἴπε ἰαηα ; δηά δϑρθοὶδ!]!ν ννὰ5 ΤΠ 5. ἴσας ἴῃ 
νῖενν οὔ {π6 ἔαςϊ [ῃδῖ [ΠΟΥ ψεσα υηδῦϊε ἴο ἀγῖνα ουἵ ἴμ6 (δηδδηϊῖθϑ, 

νυῖ ᾿Ινεὰ ψη ἢ τη δ πὶ 5146 Ὁγ 5ἰάς (7υ. τ' 1815). Ηον οου]ά {πεν 
ἄο οἴδμοσ ἴδῃ ὄχργϑβδ ρταιϊ τς ἴο ἴῃ 6 Βαδ]ΐπι, 2.4. ἴῃς ροάϑ οὗ τῇς 

ἰδηά, ἴον ἴῃς ἔγυϊῖ5 ΒΟ ΠΟΥ ρανοῦ 
(ὁ) Τῆς πον 16, ΠἸΟΥΘΟνΟσ, 85 8 δρυου τὰ] γαῖθο (ἤδη ἃ 

ποιηδάϊς 116, ἀηα ἀδτηδηοα τδην τηοάϊποδίίοηβΒ.Ό. ΤῊ6 5γαθ 1168 

ΨΘΓΟ ἴἢ6 Ρ0Ρ115 οὗ [6 (δπαδηϊίθβ ἴῃ 411 ἤτπὸ ἤποῚ ατίς οὗ Πε]ὰ δηά 
νη6 οὐἰϊυγο,᾽" δηα ῃ6 δϑϑοοίϊδιοη ἡδεάθα ἕοσ (ἢϊ5 οουϊὰ ποῖ [41] ἴο 

δχοσῖ ἃ ργϑδῖ ᾿ηἤυθησα οἡ 15146]᾽5 16 δῃὰ τπουρῃῖ." 

(2) ὙΤῆα παίίοη ἔοσ ἴῃς ἢἤγϑοὶ τἰτ6 σδηθ ἰηΐο τουσῇ ψ ἢ τοδὶ 

εἰν"! Ζαῖϊίοη, δηα οἰν" !]Ζαῖϊοη νὰ8 ἰοσ [6 πὶ ἰἀδητ δ] ἢ Β84]15η}. 

ΤῊΙ5 Ἔχρ  δηβ ΜὮΥ ἴῃς πεῤλί᾽ ἡνε ἰοηαἀεα ἰοναγα δη ἰβοϊαϊεά 16, δηά 
56 61 ἴῃ ὨἸοβῖ οᾶ565 ἴο λᾶνθ Ορροβαὰ 4]} ὑσορτθϑβϑ τονψαγα οἰν!]Ζαιίοη. 

Τῆς οι] τ5 οὗ εἰν} ]Ζαίοη, σοσῃ δηα ΟἹ], 5: νοῦ δηὰ ρΌ]ά, Ιβσδεὶ 

Ὀε]ονεά, οαπηθ ἔσο [ἢς Βαδίϊπὶ (Ηο. 23). 
(7) Τῆς πδίαγε οὗ Βαδ βῆ 1156 17 τνᾶὰ8 βοιῃδίπίηρ ρου ιν 

δίιγαςῖίνα ἴο ρδεορὶθς οὗ ἃ ϑϑηβϑιιουῦβ ἴγγ6. ΤῃδῈ ρτοδῖ δ ρἢδ9ὶ5 

Ρἰδοδὰ οἢ γτοργοάυςσίου δηᾶ δνοσυτπηρ σοπηεξοῖϊοα νι ἢ 1{, ΒΕ ΟΣ 

ἴῃ ἴΠ6 τϑδ]τη οὗ νεροῖδθ]α οὐ δηϊτηδὶ οὐ Ὠυτηδη [16, ρᾶνα ἰἴ ἃ ρδῖ- 
ναϑῖνθ ᾿ηΠ δ ηςΘ, ἴοΥ 4]1] 116 ἴῃ ἴῃ6 παύσοννου, 1 ηοῖ ἴῃ ἴῃς Ὁτγοδάδοσ, 

56η56 Μὰϑ ἰηνοίνεα. ΤΠδ βἰγοηρίῃ οὗ ἴμε Ἰάδὰ5 (ἢυ5 ἱηοϊυἀεά ἰ5 

ονϊἀδηὶ ἰτοῦῦ ἴῃ Πο]ά ἴΠ6ΥῪ ἴοοκ ὉΡΟὴ ΤΏΔῊΥ πδίϊοηβ οὗ δηςίθηϊ 

{ἰπ|65δ. ΤἤοΙα 5 ἃ 5ἰ1Π}0}}}5 ἴῃ 411] [ἢ15, ἃ τνασιτῃ σ᾿, Δ Πουρἢ 

δτοΔΌΪΥ δουβεά, ργοάυςδαά Α͵5ο ϑοῦηθ σοοά ταϑυ]ῖβ. 

(3) νμαῖ δοῖυδιν οσουγτεα ἴῃ τῃ6 ῥσοσθββ οἵ [ἢϊ5 Ἰοηρ' βίγιρρ)]ς 

85 85 ἴο] ον : (4) Ὑδην ἢ ̓ 5 γζεϑίάθβηςσθ ἰ5 οῃδηρεά; ἢδ6 ρστδάι!]Υ 

᾿ΦΟυ. ΟΥ͂Λ τος Γ΄; 514. “Δα. εάεη, τοῦ ., ττό ΓΓ.; Κ. 28. Ν. 64ς. 
Ἐ Γῇ, Α. 5. Ρεᾶᾷκε, γί. “" Βδαὶ," 0, ΝΝΈΒ. δ ερι.3 ογτιι3; ΝΝΈΕΈΒ. δαπὰ ΟΕΜ., 

ἃτὶ. " Βαδ)," 5 8.; Μονεῖβ, δὲς ῥβλδριςείφρ, 1. ὅγω-οο. 



ΤῊΗΕ ἘΞΦΘΕΝΤΙΑΙ, ΤΗΟΟΘΗ͂Τ ΟΕ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΧΟὶ 

ταῖζεβ. ὉΡ δὶ5 ἀν οι! ηρς ἴῃ τῃ6 πον τουτὶ οσγυ. ΤῊΪ5 τη Δῃ5 (ἢδὶ [6 
Βδδὶῖπὶ ψἤοτῃ πῃ Μοὶ ρροα δἷ δον αἰ ἤογοηὶ ροϊηῖβ, ὑπ οσ νατὶ- 

οὐβ Ὡδίηθβ, Βαδὶ-θοσ, Βδαὶ- Ἰδσιθοῃ, εἴς. (ες. αἷϑο Β44]- Βουιῃ, 

Βαὶ-Ζεῦυ), γεσε ἀϊβρίδοεὰ ὃγ Ὑδμνεῖ, νὯῸ γγὰ8 ΜΟΥ ρρθα αἵ 
411 ἴτῃ6 5Ξδοτθά ρίδοθς δηὰ Ὀοσὸ αἀϊβεγεηϊ Ὡδηγθ5 δοοοζαΐϊηρ ἴο ἴῃ 6 
Ρἶδες (ει. ΒΡ ὅκ, ἴῃς εἴοσηδὶ αοά, 6η. 215; ΚΞ ὉΧ, τὰς Οοά 
οἵ Βειμεὶ, 415. χςῖ. Ὁ “, Ὑδνεῃ ϑῃδίομι, [ὰ. 63, εἴς.). ΑἹ! 
τὴϊ9 οὔδηρε 85 ἴδκϑη ρίδος Ὀείοτες ἴ[ῃ6 τἰπλ65 οἵ  δηὰ Ε;, ἔοσ, 85 
Καυϊζβοῦ ροϊηῖβ οὖ (232. Ν. 646), ἴῃ ῥαίγίαγο αὶ παιταῖῖνοϑ ἀ0 
ῃοῖ Κηον οὗ ΔῃΥ Βαδὶ- ΟΥΒὮΪΡ ἴῃ ἴῃς ἰδηά. Ὑδῆνθ ἢᾶ5 ἴαϊκθη 

ΒΔδ]᾽5 ρίαςβ, Ὀὰϊ ἰῇ 50 ἀοίηρς ἴ6 Ὑδῆνοῃ ταδὶ 845 δοβογθα 50 
τηῦςἢ οὗ ΒΑΔ] 51 ἃ5 ἴο ὈδοΟΙΏΘ6, Ρτδοτίςοδ γ, ἃ Βδα]ὶ τα]. (ὁ) ΤὴΘ 
1Ι46α στονβ ἴμδὶ Ὑδῆνθῃ “15 δηϊῃτοηδα 45 σοά ἴῃ ἤεάνθη." ΤῊ]5 

ΤΑΘΔΏ5 τηϊςἢ, (οΥ 1 1 01165 ἴπαῖ Ὧδ 15 ΒΌΡΟΙΙΟΥΙ ἴο 4] οἴμεσ ροάϑ. 

[τ 15. ἴοτη ἤδανεὴ ἴπμαὶῖ ἢδ Ρογίοστβ 81} ἴῇοβε δοῖβ ΠΟ Ἰηά σαῖς 

ἢ ρονοῦ ονὸῦ [6 αἰετηθηῖβ (ἐν. ταὶ, ἄν, ἤτε, σῃ. 193 δὰ 

ΟΥ̓ΕΙ ἴπε ἔτυϊ5 οὗ [6 5011. Ηδ 15 οδ᾽εὰ [η6 σοά οἵ μδάνβθη (ση. 
247. Μεββεηροιβ τηυϑῖ ἢονν 6 ΕἸΩΡΙογοα ἴο τεργθβθηὶ αἰτη, δηὰ 

{πε56 δηρεὶβ ο4]}} ἔσοτη ἤδάνθῃ (211 221}), δπά, ἱπα βεά, ρο ὑὉΡ δηὰ 

ἄονῃ οἡ ἰδ ἀθσβ ψῃϊοἢ υηῖα ἤδάνθη δηά δαγῃ (28,52), (ἢ ““δουβα 
οὗ σοά᾽’" Ρεΐηρ ἰάἀεηϊῖςαὶ νὰ τῇς “μαῖα οὗ ἢδανθη." (ὦ Ηἰϑ5 
μδῖυτε 85 ἰῃς σοά οὗ ἴδε ἀεβοσῖ ἰ5 σῃδηρθα ; ἢδ6 15 0 Ἰοηροῦ δ05- 

116 ἴο οἰν! ]Ζαϊοῦ. Ὑδηνίβιῃ σουά Ὥδνοῦ ἤανα Ὀδοοπια νπῃουΐ 

σὔδηρα ἴῃς ταὶ ρίοη οὗ 4 οἰν}] Ζοὰ ῬΘΟρΪΘ, 511}} 1655 οἵ δυμηδηῖΥ. 
“Ἡξε ἴδἴκ65 υηάογ ἢϊ5 ργοϊθοϊου Ἔνεσυ ἢδνν δάνδηςα ἴῃ οἰν" ]!]Ζαιοη.᾿"" 

(49) Ηἱ5 παῖυγο 85 ἀδβϑίγουεσ (ννᾶγ- ροα) 15 σῃδηρθά, ἴὺσ ἢδθ 15 ΠΟ 
ἰοῆροσ ἴῃς ἀεὶτγ οὗ ἀδβοϊαιίοη δηά 5εἰἴθηςθ. Ηδ 15 ἰῇ Ἴσοπίϊηιϊδὶ 

τουοῖ ] ἢ πα 5 δοινγ, δηα δνουυτίηρ 15 Βα οτγα!ηαῖεα ἴο 5θουγα 
᾿ΐ5 Ἰηβθύεηςσε δηά Ὀ]θβθίηρ. Τδε ἰάξδα οὗ Ὀεμεῆσθηοσα δηα ἰονα ἢδ5 
οοπθ. Ἦναγηλῇ δηὰ οοἷοσ ἢον οχὶϑί, νῆα 411 Ὀδίοσε ννᾶβ οοἱά δηᾶ 

βίεσῃ. (4) Βαδδίϊβιῃ, δοιϊῃρ ἃ5 ἃ “ ἀεοοιῃηροβίηρ τεαρθηῖ," ὉΠηρ5 

ὈΠΙΪΥ, ΒΟ] Αγ, ἰΏ 50 (ΔΓ δ8 [ἰκὲ σοῃάϊοηβ εχὶϑί, δηα {ΠΟΥΘΌΥ 4]]} 

ουϊὶ δηα Αγ ΪΥ ἰηγαρχεϑ ταδὶ αἰβαρροασ. Ηδησα 7565 ἴπΠ6 Ορρο- 

ΒΏΟη ἴο ᾿τδρο- ΟΥΘἢΪΡ ψὨΟἢ ἰοττὴβ 50 ἰαῖρε δὴ αἰειηθηῖ ἴῃ 
Ῥτορβ εῖῖβῃηῃ Ὀεριηηίηρ ἢ Ηοβεα. (,ὴ) Αἰϊεπιρίβ ἅττα τηδάς ἴο 
5ρ1Π|ι.41126 ἴ[ῃ6 οἷά ρῃγϑίοδὶ σοησεριίου οὗ γαῆνοῃ. Απηοηρ ἴΠε656 

8. (ἢ, ου (5 ζεπεσζαὶ βυν)εοῖ, Βιι.. Δ᾽ ε]. γ2 ἢ. 
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816 ἴο Ὀ6 οουηϊεα (α) ἴῃς οχρτεββίοη, “ δηρεῖ οἵ Ὑδηνθῇῃ " (7), 
ψΠΙΟἢ ννὰ5 αἵ τοὶ υδοα ψῆδη Ὑδην ἢ νγὰ8 γαργοβοηϊθα ἃ5 σοιϊηϊηρ 
Ἰηῖο Ἴσοηΐϊδοὶ ψ ἢ πχδη (Οη. τ67 ζ οἵ, 11); 1η οἴου νοσάβ, ἃ ποι ῃοὰ 
οὗ Υδῆνε μ᾽ 5 τηδηϊεϑιδιίίοη , " (β) 24 πες οὔ γαλευεὰ (Τ), 1.“. ἴῃ 6 

ΡῬαβοῃ (ἔχ. 342ώ5.3), Ὀὰϊ ποῖ τ {π|1] Ὀεϊηρ, Γ δηά (γ) 2ε παρις οὔ 
γαλευεὰ (ἔχ. 2053 235), ἴῃ ΙΒ “ Ὡδηλ6 15 ἃ “ ρειβοηϊ ῆςεα ροΨΕσ, 
Ρἰδοεά 5ἰάβ Ὁγ δἰάς ψῇ ἴῃ 6 ὈΓΙΟΡΕΙ Ρϑίβοη οὗ δῆνεῃ." } Τῆς 

156 οὗ ἴπ686 ρὮγΓΑΒΟΒ ὃ 15 δὴ δἰίἰεπηρὶ ἴο βυρϑιίαςα ϑοτηειῃίηρ 
ἴΟΣΘ βρίπῖυ4] ἔογ ἴμ6 [πουρῃϊ οὗ [6 δυϊῆδη ἔογγῃ, δηα τυ κϑ 
δτοαῖ Ῥσοόρσαθα ἰὴ ἴμε οοησερἔοῃη οὗ Οοα. 

(4) Τῆς ἀρθηοῖθθ ψῃϊοῃ Ὀγίηρ δρουΐ 1[ἢ15 σἤὔδηρε ᾶἃσε ἰῇ ρατσῖ: 
(α) Τῇοβε οἵ ἴδε οἷά αν ϑπι, ἴῃ 6 βίγοηρτῃ οὗὨ ψῃ]οἢ σοπίϊηθδ5 ἴο 
Ὁς {εἰϊ ἴῃ βρὶϊα οὗ ἴῃς δα! ἰοη5 παῖ ἤᾶνα Ὀδθη ἴδε οἡ ; (ὁ) ἴμοβα 
αἶϑο οὗ Βδδ]151, διηοηρ ἴῃς οσὨϊεῖ οὗ νῃ]Οἢ ψνᾶ5 ργορῃείϑηι, δἀοριοά 

δηὰ δάαριεὰ ὉΥ [βγδεὶ (νυ...) ; θυῖϊ (ὦ τς ᾿πηπηεάϊαῖα οσσαϑίοη οὗ 

(ἢς δουῖς δἰίαςκ να ἢ δηδΌΪεα Ὑδηνίϑιῃ ἴο ἴῆτον ΟΗ͂ ἴῃς ρσταάυ- 

Αἰϊγ ἱηογοαβίηρς Ὀυγάδη {παῖ δα δἰτηοϑθὶ ὑσγονθα 115 τη, νγὰ5 {ΠμῈ 
αἰϊοηρὶ ἴο ἔοτοθ Ὡροῦ βϑγδοὶ ἃ ΘΝ ἔοστῃ οὗ 1ἢ]5 βϑάτηθ ΒΔ] 51), 

τπαὶ οὗ Ὑγτθ. Τῇδ 5ιτυδἰίοη νὰ ὩΟνν 6ϑϑθη }} γ αἰ ἤδγεηϊ τοῖα 
παῖ νὨϊοἢ οχίϑῖθα ἴῃ τῆς δασὶνγ ἀδγβ οὗ ἴῃ6 ςοπαϊδβῖ: ίοσ δἵ 

[ἢ 15 {ἰἶὺπηὸ αηννεὴ δα δοίυιδιν ἰάθη ροββοββϑίοη οὐ [ῃ6 ἰδηά, δῃὰ 

[ῃ6 4υοϑοη 85 ; 5}4]] ἃ ἰογεῖρῃ ροά, ἴῃς ἀεγ οὗ Τγτο, ννῦο ἢ85 
ΔΙΓΟΔαΥ ϑἤονῃ ρσγοαῖ ῬΟΨΜΟΙ, σοὴς ἴῃ δῃὰ ονούρονοῦ ἴμα ροά οὗ 

τῃ6 ἰαηά, ννῇῆο 15 ον Υδῆνεῃ δ Οη ἴῃς παίυγα οἱ [ἢ15 οἰπισρὶς 
ἴη ἀεῖδι}, ν.. Τῆς οἱά Βαδίϊϑτῃ μαὰ Ὀδοοπια 80 Ἰηϊπηαῖθ 4 ρατὶ οὗ 

Υδηνίϑηι (πὶ δἵ [Π15 [τς ἰΐ 15 Ἰοϑί βίρῃϊ οὗ ἴῶὼ ἴπ6 πον ΒΔ] 51} 

ΜὨΟἢ τὨτοαΐθηβ [5γαθ]. ΤῊ 5 ἀἰϑι]ΠοτΙΟἢ πα κῈ5 οἷθαῦ δὶ αἵ ἢγϑὶ 
56 615 ΠΟΠΙΓΔΑΙΟΙΟΓΥ, νὶΖ. [ἢ 6 1Ιᾶ64 [μ4ἴ Β44]15η} νγ5 δοῖι!]ν υρτοοϊοὰ 

ὉΥ [6ἢυ, δηά τῆς ἰά6α, ψὨϊοΝ α]5οὸ οχίϑιθα, {μαὶ ΒΔ] 5τὴ 85 51}}} ἃ 
σοΥγαρίηρ οἰδιηθηΐ ἴῃ [5γδ6]᾽ 5 ΓΟ] ρΊοη. 

(5) Αἱ τε οεἷοβε οἵ τῆς βἴπιρρὶε, δῆ ϑπι 15 νϊοϊοτίουβ ; 4 ἰῃς 
σοηςδρίίοη οὗ σοα ψΜηϊοῦ ἢᾶ5 ον ἀδνοϊοροα Ὀδηρ 85 (ΟΠ ον : 

ΦΙκΚκ͵ 24Δ8.Ν. 638 ἴ.; Κοπίοεγβ, 72 7., 1875, ρῃ. 367 ἢ. ἱ Οκ, σοπηπι. ἐπ ζος. 
ἐ Οἰδδεῦτοςοῃι, δὲς αὐἡέο:έ. ϑελδίεη ἀἐἐς Οσοήειμανσης μ. ἦγε γε ι σιοηςρεσελΓ᾽ολές- 

ἐελε σγεκπάϊαρε, 66. Κα. 2,8. Ν. ὅ4ο ἴ.; Ἐ. 1. ζοβῆη,.,82. ΧΙΧ, (19οο), 166-188. 
ᾧ Τῆς ρῆνδϑε “" γρίοτυ οἱ Ὑδῃνν ἢ ̓"᾿ ῬΡΤΟΌΔΌΪΥ ἄγοβα ἰῃ 1ἢ 5 ρεστὶοά, Ὀυὶ ἴἤεσγε 5 ἢ 

οοτίαίη ονίάδπος οὗὨ 115 οχίβίδησα ὑη1}} 4 5 ΡΣ Ώ ΠΥ ἰαίογ ἀδῖς; οἴ σ 5. 4223 Εχ. 3318 
(ἰδῖα [) Να. 1422 ([Ε}. [ Κα. 28. Ν. 647. Ἵ Βυ. Κελ, τοό. 



ΤῊΕ ΕΘΘΕΝΤΊΑΙ, ΤΗΟΘΘΗ͂Τ ΟΕ ΡΕΕ-ΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ. χοὶὶ 

(4) Ὑδῆνθῃ 15 ἃ ροά ᾿γγαϑιβε! Ὁ1Ϊ6 ἴῃ ἡδίαγα δηα διηοηρ πδίίοηϑβ, ἴῃ 6 
Ιάφδ οὗ ἃ »ιεγεῖν παϊϊοηδὶ σοά μανίηρς Ὀδθὴ ουΐρτονῃ. ΤῊΪδβ 5 βε ἢ 
ἴῃ ἴῃ ρονεσ δἰτἱϑυϊδαὰ ἴοὸ Ὑδηνν ἢ ονεσ οἴδμοῦ ἡδιϊοηβ, ς.». Εργρῖ, 
ΔΩ (δηδδῃ, 845 Ψ)Μ6]}} ἃ5 ἴῃ ἴἢ6 δχίσα- δι! οδὶ οχίβίθησα ἰηνοϊνοα ἴῃ 

ἢϊ5 τοϑίάθηςθ δῖ ϑιηδὶ, δηά ᾿ἰκεννίϑα ἴῃ τἢ6 ἰδίου σοποσρίίοη οἵ ἃ 

ὨΘΑνΘΏΪ τοϑίάδηςα (υ...). Τῇδ Ὠδτοόνοῦ ἰάθα οἵ Ὑδῆνθἢ 85 [6 
δοά οἵ ἃ ἰαηὰ ἢδ5 πδνοσ οχίϑίεἃ, Ηδ ἢδ8 Ὀδδὴ δῃᾷ 15 ἃ ῃδιίϊοηδὶ 

δοὰ, 2.4. 15τ46}᾽}5 ἀοἄ ; Ὀυϊ ἢ ἰ5 450 βοιηδίῃίηρ τῆοσε [ἴδῃ [ἢ]5, ἃ 

δοὰ ψγὴο σοῃῖσοϊὶβ ὩΔΊ ΟΠ5 δηα πδίυγα ἴῃ [5γ86}᾽5 ἔδνοσ. [115 ποῖ ἰῇ 

115 54 ΠΊ6 56η56 ἴδ γγὰ ΤΑΥ͂ βρεαὶς οὗ Ὁ Ππεπηοϑῇ οὐ Αβῇῆμυγ. 
(ὁ) Ἠδ 15, τοσδονεοσ, ἃ ροά ψνῆο 15 [88 Τγοσὰὶ συ ]οσ οὗ ἢ15 ΡΘΟρΪο ; 

1}15 85 ἢοΐϊ ρΌΠΕ 50 δγ ἃ5 ἴο δος ᾿Ἰηαϊν! 415, θαὶηρ 5111 [πιο ὰ 

ἴο ἔδυ] 165 δηα παίϊίοηβ. Τἢδ ἰηϊογαβῖβ οὗ {πε ᾿ηαϊνἀτ14] ἀγα ἰηάἀδεα 

οοησαϊνοα οὗ 25 υπάσετ ἴῃς ῥγοϊθοκίοῃ οὗ Ὑδάνθῃ, Ὀαϊ ΓΏΘΥ ἃγα 
ΠΟΙ ϑυροτάϊηδίε ἴο ἴῆο56 οὗ ἴῃς πδίίουῃ, Ὀείηρ ἴῃ τοι βεῖὶνεβ οὗ 

ἴοο 5σῃς ᾿ροτίδησε ἴο τηδυϊῖ [6 δϑρϑςοΐϊδὶ δηᾶ σοῃιϊμιοιβ σοἢ- 

βἰἀδσγαιίίοη οὗ ἴπ6 ἀθ γ, Ἔχοθρῖ ἰῃ 50 (σ 88 ἴ6Υ σοητρυῖϊα ἴο [ἢ6 

ὨΔΙΙΟΙΔ] ᾿Π6 δηα ῥτορτθββ." Ὑδῆν ἢ 5 τὰ]6 ἰ5 σμαγδαοῖοσιζεα ὮὉΥ }05- 
τος, δηὰ ἢϊ5 ρονεῦ ἴο ἡυάρε οχίθηαβ ἴο ἤδανθη δηά ἴο ὅῆθοὶ. Ηδγε 

Ὑ6 τηυϑῖ δι τηδῖο ἴΠ6 ἴσας σδδγαςῖοσ οὗ Ἰυσρσιηθηϊ ἴῃ δησίθηϊ [1Π165, 

ἴοτ, δ πουρἢ 1ἴ στη ἔγομῃ Ὑδανθῃ, ᾿ξ 5ρη θεά, ποῖ ἃ ““τηοτδὶ ἰηνθ5- 

πραϊίοη δηᾶ ᾿ηϑίγυς!οη,᾽ Ὀὰϊ Δῃ ΟΥ̓ΔΟΌΪΑΙ ταϑροηβε ΟὈϊδηδα ὈΥ 

ἸΏ6Δῃ5 οὗ ἃ 5δοτεά Ἰοἱ " (Ἔχ. 2257 705. ) Ὁ 55. 15.1.2). ΤΉ Ϊ5, 85 
Βυάάδα 54γ5, 15 ποῖ τηοσγαὶ, Ὀπΐ ᾿πιο]]δοῖυδὶ Κηον]εᾶρο. Βαϊ τῇ ]5 

ΓΙ πλῖνα Ἰυάρσιθηϊ 45 ἡδνογί6]6855 ρίνθη ρίδος ἴο τῆς νοτζγάϊοῖϊ 

δραϊηβῖ Κίηρθ ρσοῃουηςσα ὈγΥ Ναίῃδη δηᾶ ΕἸ) ἢ (υ.5.). 

Ης ἰ5 Κῃρονῃ ἴοσ ἢΪ8 Ῥοιβοηδὶ ἱπίογοοὶ δηᾷ ἴονθ, βδίποθ 6 ἢδ8 

βῆονῃ ὨἰΠπΊ56] ἰο Ὀ6, ηοΐ ΟἿΪΥ ἃ ὨΕΙ͂ΡΕΙ δηά ἃ ἔπη, Ὀαϊ, ᾿ηἀ δ 66, ἃ 

(Δῖμογ. ἢ ΤῊΪ8 ϑἰρη!ῇῆς65 βοτηθῖῃηρ ΝΕΙῪ στεαῖ, ἴοσ ἢς 156 ὯΟ ἸΟΏΡΕΓ 

ΒΙΠΊΟΪΥ ἃ παῖμυγαὶ ΟΥ̓ ἀνθ πδίϊοηδὶ ροά, δηά τπεγείοσε σοιῃρε] δα ἴο 
ΤΟΏΘΘΙ δυοἢ βοῖνίοθ. [1 ἀδ] νοσδησο ἤάνα Ὀδδη πτουρῃϊ, ΤΠ ῈῪ 

Ὧανα σοιης τπτουρῇ Πὶ5 δἤδοϊίοη. ὙΆΘτΕ ἰ8 ἃ 56η56, ἰκευνί5α, ἴῃ 

ψὨΙΟἢ ἢ 15 4 ἀοῖν ροά, διὰ ἀϊβορεδάϊδησς οἵ ἢ δ γερο ]δίϊοηβ 15 σἦπ. 
ΤῊΙ5 15 τ ρ]16ἀ ἴῃ ἴῃ 6 οἷαὶτ οὗ ΕἸ) 4 ἢ, ννῆο ἰγοαῖβ δἰ]ορίδησς ἴο δὴν 

ΟἾΠΘΓ ροά 85 5ϊη : ἴῇ τερσοϑθηϊδίοηβ οὗ Ϊ δηὰ Εἰ, ἰμδὶ αἰδγερσατά οὗ 

Ὑδην ἢ 5 Ψ1}} (οἷ, Ἔβρθο4}]γ [6 βἴοτυ οὗ [6 οτὶρίῃ δηᾶ ρσζοόρτθβϑβδ οὗ 

5 ((, 5), Δ᾽ ε.3 το ΒΕ Ὑ Βυ. Δ εἰ. 33 1. Τ Οἱ, 5. Κ᾽ 41.3 οὔ-τοι. 



χον. ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

βίῃ σίνθη ὈΥῪ 7 ἰῃ ὅση: 3-11) 15 ἀδβοτνίηρ οὗ βδανοσα ρυηιϑῃπγεηΐ δηά 
ἱπονι Δ ΌΪΥ ΤΟ] οα Ὁγ )υαρπιοηΐ ; ἴῃ ἴῃ6 ἀδοδίορυδ5, νὨΙΟἢ ῥγοβδεηΐ 

τὴ6 εἰἢϊς4] δηὰ τῃς τ 4]1511|ς ἀδιμδηάϑ οὗ ἃ ροά, Ὠίτηβοὶ ΒοΙγ, δηὰ 
τῃοτγοίογα ἀδπιδησίηρ 80 οἰοεναϊοα σΠδζαςοῖοσ ἰη ἴἤοβ6 ῆΟ βεῖνα ἢΐϊῃ ; 

δΔηα ἰηῃ (ΓΟ, τῃς τερυϊαϊίοηβ οὗ ψῃ]Οἢ ἃγα ἐνεγΥΆΕτΕ ἐδ δος, , ἃ 
[ῃ6 ΘΧργεβϑίοῃ οὗ ἴῃ6 αἰνίης ν1]}. “πὰ 

(ῶὧ ναμλνεῇ δίοηθ ἰ5 ἴῃς Οοά οἵ Ιβγϑδεὶ, δπὰ ἢς ἘΕΙ τὐὰν Ὀ6 
ΜΟΓΙΒΠΙΡΡΕά, --- [ἢ15 ψὰ5 ἴῃς (γατῃ ον νοῦ ΕἸ) 4 δα σοπίοηάςά, 
Δη6 ἢἷ5 σοηΐοβῖ δὰ Ὀδθη οη. Τἢδ 5ἱρηιἤοδηςσς οἱ [ἢ]5 ν]οἴοτυ 
οϑη βοδγοοὶν Ὀ6 ονεζοϑίτηδιθα. ὍΤηα δος ἴμ4ῖ δῆνεῃ πδα πηδάδ 

δηά δηΐογοθαὰ βυοῃ ἃ ἀειηδηά 1η 1156} Το] δηρεά δἰϊδηϊίοη. Ιἰ 

δι ρμ5Ζεα ἴδε υπἀδιηεηϊδὶ απ ἔλσ- τοδοηϊηρ ἀἰϊἤογοηος Ὀεΐνθθη 
Υδηνθῃ δηᾶ τῃ6 ηδίυτε ρος οὐ (δηδδη δηὰ ἴῃς βυττουπηαάϊηρ 
ΡΘΟΡΪ65.5 Τηϊβ αἰβεγεηος σοηβίϑίθα ΤὨΙΘΗ ἴῃ ἴῃ 6 6ββθη 4} γ 

εἴδιοαὶ δηᾶ ορίΓιῖυδὶ ἡδίισγε οἵ Ὑδῆνθῃ, ΏΟἢ τηυδῖ οὗ ΠΘΟΘβΘΥ 

ἢηα εἐχργθϑϑίοῃ ἴῃ ἀδιηδηᾶβ ὕροη ἢ]5 ΡΘΟΡΪΘ ἴοὺσ ἃ ΟΠ δι ϑηρ 

ἴτουλ ἴῃς εαγῖ δηὰ ἃ [16 ἀδνοϊδα ἴο 1464]5 οὗ ᾿υ50ςα δηα ΡυΓΥ. 

2. ἴῃ ναὶ Πᾶ5 δἰτοδαν Ὀδδῃ 584, ἴπδγα 15 τυ Πδΐ τείογϑ ἴο 

[Π6 σοποδρίοηθ σΟΠΟΘΓΏΙΩΡ Π|84Πη᾿5 ἀυγ ἴο οά, 85 Ἔχρσζεβββα ἴῃ 

:υογελῖρ. ΝΥ α τὴν δαὰ [ῃς ἰο]]ονίηρ Ὀτγοῖ βἰδίθιηθηῖ: --- 

(1) Το ρῥγίοϑῖ, μβαγάϊγ Κηονῃ Ὀδίοσγα ἴῃς δηΐγαησς ἰηΐο (δηδδῃ, 

45 αἰϊαϊηθα δὴ ᾿προτίαπίὶ ρΐασθ. ὍΤῆα βϑἴοσυ οἵ [6 ρηδϑί- νοσὶς 

οἵ ΜΙςδὴ (Τὰ. 17, 18), δῃὰ [δὶ οἵ ΕἸΪ δῃὰ ἢΪ5 5βοῃ5 (1 8. τ᾽--452), 5ηῃεἀ 

τυ οἢ Ἰίρῆϊ ροὴ ἴα ΘΑ Ὺ Ὠϊδίοσυ οὗ ἴῃ6 ῥγθϑιῃοοά. ἨΗδ ννβ δἱ 

ἤτοι οοουρίοα νι τἢ6 οατγα οὗ ἴῃς Αὐἱ (τ 5. 4 2 8. 1955 3), ἀπά 
ΜΠ ΟΑΥΣΥΪΏΡ ΟΥ̓ σοΟηδυϊπρ ἴῃ6 ορῃοά (ῸΓ Ὡο ροϑβιἔϊνναε ον άθηος 
οχίϑίβ ἴπᾶὶ τἢ6 ῥχγίθϑδίβ ραγιἰο! ραῖϊθα ἴῃ βϑδοσῆςε 7). Ουΐ οὗ 1} 5 

[αηοτίοη στον ἰαῖοσ [ῃ6 ρίνϊηρ οὗ αἤγεέκηοης, 1.6. 4δγδίλ, ἴῃ τααῖζουϑ 

τοι ηρ ἴο ἰᾶνν οὐ τὶ 4].. Βαυΐ ψιτῃ ἴῃς ογεοϊζη οὗ [ἢ6 ΤΕΏΡΙΘΟ, ἴῃ 6 
ῬΙΙβῖ5 ἴοοῖ Οἡ Ἰδῦρεῦ βεύνίςα δηά τοβα ἴο ἃ ΠΙρΠΟΥ ῥΪδοα ἰῃ ϑοςσ οι Υ 

ΔΏ4 ἰηῃ ρονογημηθδηΐαὶ δῇαϊιτθ. ϑίγοηρ βοοίεῖθ5 ΨΕῚῈ ΟΥΡΔΩΪΖΕΑ, δἱ 

ἢγβι ἴῃ εγυβα απ, δηὰ ἰδίοσ ἴῃ Νοτγίῃεσῃ [5γ86] (οἴ. Πι. 2255. [ΕἸ, 
ἴῃ ψῃ ἢ (ἢ ῥΠΠδϑίμοοά 15 τοοορηϊΖοα 85 οὐρϑηϊζεα δῃηά 85 ροββϑϑβϑ- 
ἴῃ δίρῃ ἀϊρηϊν δῃα ρον). Αἱ [Π6 5δπης {6 (ΓΟ σοηϊδιηβ ΠῸ 
ΓΕίογοηοο ἴο ἃ ρῥγὶδϑῖ ; [ἢῆ6 ψΏΟΪ]6 τηδίϊογ 15 ουβίοτῃ, ηοΐ ἰᾶν. 

(2) Τῆς ΒΙρἢ ρῥΐδοθβ δίκῃ ονεσ ἔγομῃ Βδ4]15π| ἃῖδ 5111} ετηρ ογβὰ 

.“..«᾿ ἔ: 

8. (( Κυς. Δεῖ. 1. 36) ἔ, 118. 412 δ' Ὧοο65 ῃοί ῥσονυς (15. 



ΤΗΕ ΕΘΘΕΝΤΙΑΙ, ΤΗΟΌΘ ΘΗΤ ΟΕ ῬΡΕΕΕΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΧΟΝν 

σι πουΐ Οὔ) οἴΟη 845 [6 56αῖβ οἵ ρορυΐδσ ΟΥΒὮΡ. ΤὮδ656 ΓΟργο- 

βΒδηΐῖ ἴῃὴ6 δησϊδηΐ ὨΟΙΪΥ ρῥἴδοθϑ, δηὰ ἢᾶανθ ΠΟ Ὀδοοιης [ΒοσουρὮΪΥ 

Ἰἀεητβοα νἢ Ὑδῆνθἢ- ΟΥΘὮΙΡ, 45 ἀἰβθηρυϊθῃεά ἴτοπη Βδδὶ- νοσ- 

510. Τα τπουρῃϊ μᾶ5 ποῖ γεῖ Ὀδεδη βυρροβίθα τμᾶὶ ττοσβῃὶρ 5}4]} 

Ὀε ταϑιγοϊθα ἴο οὔθ ρῥἷδςθ, εγιβαϊθσιω. ΤῊδ ἱταροβϑί ὉΠ} οὗ βθουγ- 
ἱῃρ ἃ ΡυγῈ ΨΟΥΒΠΙΡ δὲ [ἢ656 ὨΙρῃ ρ͵δοθϑ 85 ῃοΐ γεῖ Ὀ6δῃ γϑδ]]Ζαά, 

(3) ϑδοτίῆοε 15, αῆετ 411, τς ςίεξ ἐξαΐυτε οἵ νγοσβῃὶρ. ἴξ ἀρρδᾶτγβ ἴῃ 18 
τηεδὶ οὗ σοτησαυηΐοη (1 8. 19 Δ. 913 Δ.}., [ῃΠ6 οἤδγεσ ταν ΚΙ] [πε νἱ οι, [Πς ἔαὶ 15 
τεβεγνεα ον Υδῃνεϊ, δηὰ ἃ ροτίΐοῃ ἰ5 ρίνεη ἴο {πε ῥτίοβί (1 5. 2187); τἢς βεβἢ 

ΤΩΔΥ Ὡοῖ Ὀε εαἴβεῃ ἢ ἴμς Ὀϊοοά (1 5. 1483). ΑἹ] 58δογίῆοαβ ατὰ γὶγ ἴο ἴῃς 
ἀεῖγ; ἴῃς οβετίηρθ οὗ Οἰάδοῃ (70. 6}8 5.) δῃὰ Μαῃποδῇ (70. 1319) τεργεβεηῖϊ 
ἴδε υβϑᾶρε οὗ [Βε {{π|65.5 

(4) Τῇε ρϑββονοσ, 15γ86}᾽8. ΟἿΪΥ ἐεβίϊναὶ ἰπ ὑστο- Ὁδηδδ 5} ἰἴτηςβ, ἣα8 ΠΟΥ 
δήονῃ ἰηΐο βενεγαὶ, διηοηρ ν᾽ δἰ ἢ ἂγὲ (4) ἴδε «αόῤαιᾷ (Ἐχ. 3431 2213 Ἀιϊ. 513), 

οὈϑβεγνεά, δοννενοῦ, ψ ἢ ἃ Βυπιδηϊϊατγίδη ταῖμεῦ [δὴ ἃ τεϊ! ρίουβ πηοῖϊνε (υ.5.); 
115 βδᾶπιο Ἰησ Πο]ἀ8 σοοά 4150 οὗ (6) ἴδε τενερζά γεαν, ΜὨΪΟΙ ἰ5 θερὶπηΐϊησ 

ἴο θ6Ὲ οὔϑβεγνεά, Ὑπεῖε ἀγα αἷβδο (2) ἴπε πεν τποοῃ (1 8. 20. 3. 8.) 8 
[ἐβ|ϊν}11 65 Ἰδϑιῖηρ ἴογ ἵνγο ἀδγβ, δαπὰ (47) ἴῃς ἴἄγες [εβιῖνα]β δὶ νυ] ἢ 4}} τηδ]οβ 

πεῖ ἴο ἀρροᾶς ψἱἢ ρἱἤβ (Εχ. 22}. 4. ,.186.}. 1688. ψψεῦε οσοδϑβϑίοῃβ οἵ ρτεαὶ 

ἸΟΥ δῃὰ ἐδαδϑβιίηρ, τεδοδίηνρ Ἔνθ ἴο ὄχοεβϑ, ίοσ βδοσεὰ ψόσλθη δἵ ἴδε Ὠἰρἢ ρίδοθβ 

Ῥτγοβιταϊει [πειηβεῖνοβ ἃ5 ἃ ραγὶ οὗ ἴδ το] σίουβ γϊυαὶ. (Οἵ. Απιοβ ἀπὰ Ἡοβεδ 
2α:εὶ» 

(5) (Ουβίοτη δα8 πον ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ οα865 Ὀδοη ΤςοαἑΠεά ἰηΐο ἴανν, ίος (( 15 οἰ συν 

ἰπ εχἰβίεπος (υ.5.). Ὑλεδβε ρῥγεοεάδηϊβ δῖα ΠΟῪ τεασορη Ζεα 85 μανίηρ αἰν!ης 

βδῃςτίου ; δηά ψ ΐϊῈ ΓΠεῖγ Βοορα ἰ8 ποῖ Ὀτοδά, ἴῃς δββϑεηιδὶ σοηΐδηϊ ἱποῖι 685 

τεΐεσεῃςα ἴο τδηΥ οὗ [Ὠς τηοῦε ἱπιροτίδῃηϊ οὗ ἴδε τοὶ ρίουβ ᾿πβ τα 008. 
(6) Τῆς υβε οὗ ἱπιαρεβ σοῃζίηυςβ, ἃηα οΥΔΟ]65 ἃγε σοηῃϑυϊεα ἴῃ οτἄετ ἴὸ 

δϑοοζίδϊη ἴἢς αϊνίπε ψ1}}}. ΤῊΐ5 ψγὰβ ἴἢ6 υβ86 τηδάς οὗ ζ)γέγνι ανιαὶ Ζ λμρερῖηε, 

ΜΘ, ἴῃ βοῖια ἸῬΑΥ͂ ποῖ αυϊῖς οἷἶδατ, γεργεβεηϊοα ἴῃς βδογεὰ ἰοὶ. (ῇ 1 5. 148 

(6), απὰ 148.18.88. Σ ΤὨΪ5 υϑᾶρο, Πα Ϊγ σοπβίβίεηϊ ἩΠ ἃ Ἰαῖεῦ ἀπὰ πίρμετς 
Ρτορβεϊβηι, ννὰβ8 511} ἃ ραγῖ οὗ ἴῃς βγβίετωη ἱπ νορὰβ, δῃὰ δηῃιίγεὶν σοηῃβίβιεηϊ 
ψἢ ἴὨ αἱ πγβίςσῃ. 

4. [τ [5 ποῖ ΘΑϑΥ ἴο ἰοστηυϊαῖθ, ἃ5 ἴῃς Ὄχρσγαϑϑίοη οὗ [ἢϊ5 (δῃδδη- 

10 15}- [5γδϑ] 5} ἀρο, [6 ορίηϊοη ψΏϊΟἢ ῥγανδι θα σοποογηΐηρ (ῃ6 

τοϊδιίίοῃ οὗ τηδῃ ἴο ἢὶβ (δἰϊονν- ἤδη, ἢ15 ΟὈ] ραϊοη5, ΟΥ, ἴῃ ΟἸΠΟΓ 

ΦΈΈΟΥ διγίποσ ἀδίαὶἰβ ν. Θοἤα}12, “" ϑἰσηίδοδηςς οὗ ϑαοτίδος ἴῃ Ο. Τ᾿," 4.77. Ἰν. 
257-313; Νον. 4γελ. 11. 203 ΠΥ. ; Ὦτ., ἀτῖ. " ΟΒδτίης," 22.; ΟΕΜ,  ατί. “" ϑδοσγίδος," 

ΕΔ.; απὰ τὴν ῥνσεν Εἰ ενιόπ τ Ο, 7., 83-93. 

{ Οη δαΥγ [5γαε 5 ἢ ἐεϑιϊναϊὶς, 566 τὴν δνἡεεΐν Ἐἰεηιεπ ἐπ Ο. 7., 94-7ῦ7: ΒΘΏΣ,, 
ἃτί. “" Ἐραςῖς,," 58.; Νον. “γελ. 11. τ38 ἢ. 

ΤΟΕΜ,.  ασὶ, “ τίλ δηὰ Τυτηπλίπι,᾽" 58. 



χονὶ ἹΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ. 

ψογάβ, ἴη6 διἢϊοδὶ βἰδηάαγαάς ψΏΟἢ οτα ἴῃ νορὰθ. Βαΐ οδτγίδὶη 

τηϊηρ5 πῆᾶῪ Ὀδ6 5414, ραγΪν ἴῃ ἴῃ6 νΑΥ οὗ Θχρ δηδίίοη, Ῥαγγ, 4150, 

ἴῃ ἴῃς ΨΥ οὗ ᾿ητογργοίδιοη : ---- 
(1) Ιξ 15 υηΐλὶν ἴο ἴῃ6 ἀρε, δῃὰ ἴο ἴῃς 5] 6ςῖ, ἴο 456 ΟἡΘ᾽5 σοῃ- 

ΟἸυβίοηβ ΟἹ ἴῃ Θχίσζειηθ Ἷδ965 οὗ ἱπητ σα γγ. ϑ ἢ οᾶ565 ΟσΟυΓ ἴῃ 

οὐ ονῃ ἄαγ. Τῇδ τεοογὰ οὗ βυςῇ οδβ65 (εν. ἰῃαϊ οὗ υἀΔἢ δηά 
Ταπιᾶγ (Οη. 28), ἀδηά (παἰ οὗ Παν!ά δηά Βαίμϑμερα (1 ὅπ. 11,12} 
15 ουϊάθηςο, ποῖ οἵ (ῃΠεὶγ σοτηηοη οσούστεηςα, δυῖ οὗ {Π 61 Ὠεϊηουϑ- 

655 ἰῃ [ἢ6 5ἰσῃϊ οὗ [ῃ6 ρτορῃεῖ ννῇο πηδίκοϑ ἴῃ 6 τεοοζά. 

(2) ὙΥΉΙ6 γα πιαῦ 51}}} Ἠδϑὶαῖα σοποοσηϊηρ ἴ6 δοῖιδ] Ὀδϑ515 οὗ 

1}15 δἰ] 4] τηονοτηδηΐ ἴῃ 5.86] 5 ἢὨΙϑίοσυ, δηα 115 οτὶρίη, 1ἴ 15 σοπλ- 

ΡΑτδῖν ον ΘΑ5Υ ἴο ροΐηΐ ουξ, ἢοῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 6 Θἰατη ἴδ ἴῃ [ἢ 6 Γαι Αγ ΚΑ] 6 

στοντῃ ΠΟ ἢ [45 ἰαίκθη ρἷδος ἴῃ 1ἢ15 ρεγοά, Ὀυΐ 450 [Π6 οσοαβίοῃ 

οὗ τλ6 ρτονψίῃ, νὶΖ. ἴη6 δάνδησα ἴῃ ἃ {π|6 σοηοθρίίζοη οὗ Ὑδηνε ἢ 
(ΡΡ. χς 6). 

(3) Τῆς ςοποορίίοη οὗ ΠΙΡΏΟΓ 146 α]5 15 511} τοϑι!οῖϊθα τὸ [6 

σΟΙΠ.ΠΙΥ (1.2. [6 ΔΩ ΟΥ οἰΔη), δῃᾷ [858 ποὶ σϑοεϊνθα δρρ]1- 

οδίίοη ἴο ἴα 1ηα᾽νί ἀκ]. 

(4) Τηῖδ ἰρθοσ σοποσρίίοη 45 ᾿ηβυσηςεα [ἢδ αἰτααα οὗὨ γε] 

ΒΘ ΠΕΥ τοναγὰ οὐδ ἡδίίοηβ, ποῦ, ἱπάθθά, ἰονναγα [6 5,ΓΔΉΡΟΥ 

ἰμϑί Ἂς 15γ86}᾽5 ραῖθβ. ΤῊ 15 ποῖ ἴο 6 τεραζαβα δ5 ϑδίγδηρβ ἰπ ν] 6 

οὗ ἴῃ6 ἀδἤηϊ εν Ποϑῖ]6 τοϊδιϊοηβ ῃςοἢ οχίϑιθα ίοσ (ῃ6 πχοϑῖ ρατῖ 

Ὀεΐνδοη ἜνΘΎΥ δηοϊθηΐ δίῃ δηᾶ 115 ποὶρ θοτηρ Ὠδϊίοηβ. [ηΐοτ- 

ὩΔΌΟηΔΙ ΠΟΥ Υ δηα ᾿ανν τηυβῖ [Ο] ον ὩδΙ]ΟὨ Δ] ἰανν δ ἃ ἰοὴρ ἀϊβίδηςα. 

(5) (Οἰυβῖοπι 15 511}}, ἢ στϑαΐ τηθᾶβαυγε, ἴῃ6 ϑἰδηάαγα οἱ δοίϊοῃ, 

Ὀυϊ (ἢ]5 15 τΏοτο δηά τότε Ππθησοα ὈΥ τεϊϊρίοιβ [πουρῃῖ. Απά, 

8ἃ5 Δἰγεδαν βυρροβιθά, οὐδίομ ἢᾶ5 ΠΟΙ͂ Ὀ66η ἰογηγϊαιεα 1ηἴο ἰανν. 

Οππηο 5 τοραγα θα 85 δῆδοιπρ Ὑδῆν δὶ Ὠἰπγ56] (2 8. 1.2.5, [Ὁ] ον ηρ 
1Π6 τεδάϊηρ οὗ [λιοϊδη), δα ἴῃς δηδοϊμηθηῖβ οὗ ((, δϑὶάς ἔτοπι 
1ῖ5 τίμα] σοηϊοηΐ, ἴᾶκα σορηίζδησα οὗ ἴῃ6 τηοβϑί σοτηοη δπά 

Ἰτηροτίδηϊς οὗ ἴῃ6 δυπηδη ΓΟ ]Ο ΒΡ 5. 

(6) Τῆς ἰαίοσ ἀδοδίοριιθ, ῬΎΟρΡΟΥΥ ἱπιογργοῖθα (φ.5.), πλᾶγκδ 

τῆς βἴαρα οὗ δάναποδειηθδηΐ ποὺ τεδοῃεᾶ. ΤὨΪβ 15 5ρΙε πα α]ν δὰρ- 
ΡῬοτίβά δηά, ἰηάδεά, ἀδνεϊορεά ἴῃ (( (ρρ. ἰχὶν ἢ..). 

(7) Βυΐϊ, δἴϊετν 4}}, (ῃ6 βἴογι6β οὗ [6 ρδίγγοἢβ ρῖνα 05 ἴῆ6 {πιοϑῖ 

ἰάδα οἵ ἴῃς τηογαὶβ οἵ [Ὡς ρεγοά." ΤὭΏΘΥ σοργοβοηῖ [Π6 ὨΙρἢοβῖ Ἰ464]5 

«Κ᾿ 28. . 6631. 



ΤΗΕ ΕΘΘΕΝΤΙΑΙ, ΤΗΟΌΘΗΤ ΟΕ ΡΕΕ-ΡΡΕΑΟΡΗΕΤΙΘΜ ΧΟ 

οὗ ἴῃς τοδοῦοτβ οὗ [5γ86] δἱ [ἢ 6 {{π|6 [ΏΘΥ δϑϑιπΊθα 1 ΠΟΓΑΓΥ ἔοστῃ (οἷ. 
ῬΡ. ᾿ἰχχὶ, ἰχχὶχ (.). ΑὈτγδῆδπι 15 ἴἢ6 ἴγρε οὗ ἴῃ6 ἴσχυϊν Ρίουϑβ [5γδο] τα, 

ἜΧΒΣΙὩρ τ 6 αυδ 165 οἵὗἁ ἐδ! ἢ δηα ορεάϊθησς ὑηάδγ ἴῃ 6 τηοβῖ {τγ- 
ἴὴρ αἰγουτηβίδησσϑ ; ψΠ116 Τοῦ 15 ἴῆ6 ϑισσσϑϑῇι τηδη οὗ δῇαϊτϑβ, 

ΏΟΘΕ ῬΓΟΒΡΘΙΙΠΥ 15 ἀυς, ηοῖ 4ΔΪοηδ ἴο ἢΪ5 ονῃ βῃσενάηδϑε, Ὀυϊ 4150 ἴο 

ἢϊ5 (ΔἸΠ1] δάμποσεηςσεα ἴο ἢ15 αοά. ὙὍΤῇα πλοσαὶ ἀ δ] Ἰηα]ΘΏς]65 οἵ [ἢ 6 

ΡαῖΑγο ἢ τιδὶ Ὀ6 οϑιϊπδϊθα ἴῃ νον οὗ (4) ἴΠ6 ἕδος [δῖ ἴῃ ἰαγρε 

Ρασῖ ἴδ 4υδϑιοηδῦϊα ἰγαηβδοίίοηβ ἃ.6 ἴῃ γα δί!οη5 ἘΠ ἐογοὶ ρΏθΓβ, 

τἰουγαγὰ ψνῇοπι εἰς] σοαυϊσγοτηεηῖς αἸά ηοΐῖ Πο]ά ἴο βυςῇ 4 Ὠϊψῇ 
ἄερτες (νυ...) ; (δ) τῇς εοἤοτί οὗ Ε' ἴο πλϊηΐπη]Ζα [ἢ6 ἴΔι}15 οὗἩ 1ῃ 6 
ΡδῖΠ τος (ν.5.), ψ ὨΙΟἢ βἤοννβ δὴ οἴῃ ]οδὶ δάναηςε ἰοναζά (6 οἷἶοβα 

οὗ ἴῃη6 Ρῥγε-ρσορῃεις ροποᾶ ; (2) ἴδε ἱπάϊγαςῖ σοηἀετηηδίίοη βουλθ- 
Ὠη165 ἰουπά νἱϊη (᾿ς 5ἴοσιθβ [Πδηλβεῖνοβ (εἴ, στη. 2οϑῦ χδθῦ 2η}2). 

(8) Τῆς 5ἰογίθβ οὗ ἴῃ6 Κίηρβ δηίογοθ 5: ΠΏ} Υ {γα ἢ5 Ὡροη τῃ6 

δἰἰεποη. Τῇ ϑρθοΐδαὶ ροβιτοη οὗ ἴἢ6 Κιίηρ 85 “ (ἢξ6 δποϊηϊεὰ οἵ 

ΥὙδῆνο ἢ ̓ δηᾶ [τἢ6 ποσὶ ρονογῆι ρογβοηᾶρα ἴῃ ἴῃς ῃδίΐοη δά ἀ δά 

ΘΙΏΡΔ4515 ἴο ἴἢ6 586 οὗ Πὶ5 ᾿1{6-5ἿΟΥΎ [ῸΣ ρυγροβοβ οὗ ηγογὰὶ δῃηά 

το] σίου Ἰησιτυσοη,. [1 Πανιὰ δηά ἢΪ5 βϑυσοθϑϑοῦβ σου]Ἱά δοῆϊενο 

ΒΌΠΟΘ55 ΟὨΪΥ ἴῃ 850 ἴα 85 [ΠΥ οδεγεὰ Ὑδῆνθῃ δηά τσοίτγαϊηεα 

ἔτοτῃ δνὶϊ, ον πιυςῇ 655 σουἱὰ [6 πδίίϊοῃ δἱ ἰαγρε αἰβγεραγά 

ΥὙδῆν θ᾽ 5 Μ0}}} δηὰ ργοβθρεσὴΡ ὙὉὩῃα ἀϊγθοῖ τοδοῃίηρ οὗ ἴπ686 βἴογιθβ 

15 δνἀθηί. 

4. Αϑἰάβ ἴτοτπι ἴἢ6 σοποδρίίοηβ αἰτεδαν σοῃβι οΤοΩ͂, νὶΖ. [ἢο56 

οἵ (οά, οὗ πιᾶῃ ἴῃ τεϊδιίοη ἴο σοά, δηά οὗ τηδῃ ἰὴ σϑἰδίίοη ἴο τὩ8Δῃ, 

ΤΏοΙΘ ἀγα σοτίαϊη οἵδοιβ ψ ἢ ἢ ϊοἢ ἴῃ6 τοϊρίουβς 8Δη 6 οἰῃιςαὶ Ἰἄδα5 

Δ16 ΟἸΟΒΕΙν δϑϑοοϊδίεα. Ὅῆθβα ροββ8685 τοτα οἵ ἴῃς ϑρθουϊαίνα 

σδαγαςῖοσ δηὰ ἀθαὶ ψι τῇ τὴ 6 οτἱρίπβ οὗ [πίηρϑ δπά ἴῃς ἔιζυγο. 
(1) 2“ξας εοπεεγηΐησ {ὼς ογίρίπ απα παΐμγε οὗ νιαπὶ δὰ ἴδκβϑη 

οὔ υϊΐα ἀσδηϊϊε ἔοστῃ, 4.ς. (4) ἴπε ὀοών οἵ τηᾶῃ (Ὁ. 27) 15 οὗ 

σα δηὰ αδἱ ἀδθαίῃ σγεΐϊυγης ἴο [ες δαγῖῃ (Οη. 3.5); ψὩ]6 τπ6 
ὀγεαίὰ (ν.1.}) 158 το -ρβογθβά ἴῃ ἴῃς ρτϑδὶ ϑριίγι οὗ ἴῃ6 αηΐνοσϑα ; [ἢ]5 

δοάν οἵ ἥεελ 15 ἸΓδ ϑΙΟΥΥῪ ἴῃ 115 παίατε (οἴ, 15. 215) ἀπά αἰναγβ 50Ὁ- 

Ἰεοῖ ἴο ἄδοδυ δηᾶ ἀδϑβίγιςςοη ; 1ἴ 15, τποσθονοσ, ἴἢ6 οσοσαϑίοῃ οὗ 

ΤΏΟΓΔΙ] ΘΑ κη685 ; Ὀυζ 1ἴ 15 ΠΟΘΙ ΤΕΡΓΟβοηϊθα 85 1η 1156] 51η61] (2.6. 

ἃ5 Θαυϊναϊεηΐ ἴο σάρξ) δηά υποΐδδη. 
(δ᾽ Τα δώοα 15 ἴῃς 116 ΟὨΪΥ ἴῃ τῆς 56η56 1ῃδϊ 11 15 [ἢ 6 ΘΟΌΓΤΟΘ, 

ΦΌΙ, 7Ζάεο, 3ςς ΠΕ; τῆς τοοοηΐϊ 5βἰδίειηεηϊ οὗ Καυίζϑοοῦ (2,2. Ν. δός 1) διτ- 

Ὠἰδῆςε5 δὴ δαἀπιίγα]ς συγνου οἱ []5 δητίγε δε. 



ΧΟΥΝΙΣ ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

ΟΥ νΘῇ]οΪθ, οσ βοδῖ, οὗ Ππ|; σοηβθαυδην [ἃ τηυβὶ ποῖ Ὀ6 οδΐθῃ 

(. 5. 1455. οἔ Πὲ 12531»ν..17}}}, 0 ἴῃ 80 ἀοίῃρ δῃοῖδοσ ἢ 6 πυρᾷ 
Ὅς δρβοσρεα. Τῇδ ἀδϑίγα ἴο ὈπΠηρ δρουῦῖΐ }5ῖ σα οἢ δὴ Ἰἀδηοδίίοη 
οὗ ἀἰεσγοηῖ ᾿νε γὰβ ἴῃ 6 Ὁ4515 οὗ [6 ΘΙ ΘΙ βδοσἤςοϊα] πηθα]ς, οὗ 

ΜΏΙΟὮ, ὨΟΘΝΟΓ, λῸ ἰῃβίδησα οσσαγβ ἴῃ Ο. Τ. ᾿Ιτοσγαῖυσε. ὙΠ6 51ρ- 

Ὠἰδοδηςα οὗ [15 σοποδρίίζοη οὗ δώϑαϊ ροη ἴδ6 ἰδῖοσ ἀδνεϊορτηθηὶ 
οὗ βδοσίῇος 15 νθσὺ δνϊ ἀθηῖ. 

(ὦ Τῇο ὀγεαδὰ οὐ “2΄᾽γἐ (ΠΤ) οσσυρίεα ἃ 511}} ἰαγρεσ ρἷδεθ ἴῃ [ἴῃς 

οἸάεσς τβουρῃϊ. Τηϊ5 ὀγεαίὰ τεργοβοηϊεα 116, δηὰ ῃδά 115 ογὶρίη ἰῇ 

[ὴ6 Ὀγοδίῃ οὗ Ὑδῆνθῃ Ὠἰσηβοὶζ, νϊοἢ ἢδ Ὀγοδιῃοαά ᾿ηἴο [6 ἤτϑι ἤδη 

(Οη. 27. ὙΏδη 1Πϊ]5 αἰνίης Ὀγοδίῃ (τὴ 6 βρὶπς οὗ 116) 15. οδ᾽ δὰ 
Ὀδοκ Ὁγ Ὑδῃνθῃ ἴο ὨΙπιβο] (1.6. τα -ἀρθοσθεά), ἀθαῖῃ εῆϑυθβ. Νοσ 
νγνὰ5 [5 5ρ.Γ σοϑιγιοϊθα ἴο υαπηᾶη Ὀεΐηρδ, ἔογ δηΐπηαὶ 11 ((. 212 
᾿μδά [Πδ 54πη6 οτἱρίη (Νυ. 1633 2η}5; οἷ. Ρ5. το Ὁ ΤΌ. 2417), δ Πουρἢ 
1 νγὰβϑ Γεοκοηδα [ἴδ ΟΣ, ἃ5 15 ϑῇονῃ ὈΥ ἴῆ6 ἔαςεϊ ἴῃαΐ πιδὴ ννᾶϑβ 

ττοαιθά τηοστα ἀἰγαςοῖγ δηά ᾿π αἰ νι 4}}Κ 1η ἴΠ6 δεῖ οὗ ογοδίίοῃ, δηϊτμδ]5 

Ὀεΐπρ δηϊπλδῖθα, 50 ἴο βρεδῖ, 8ἃ5 ἃ 5066 165; δηᾶ διγίμοσ, δ που ρῇ 

Δηΐπλ4]5 ἀγα γοργοϑθηίθα 85 οσοδϊθα [ῸΓ πδη᾽5 ι.536, Άοηδ οὗ [6 15 

δι ἴο Ὀ6 ἢϊ5 “Π6]ρ." Βυϊ πον, [15 5ρπξ, Ὀσγεαϊῃθα ᾿ηἴο ΠυμηΔ} Υ 

ΟἿΟΘ ἴοσ 411 1ὴ ἴἢ6 οαβὲ οὗ ἴῃς ἢτδὶ πηδη (-ΞΞξ δα πο] δηΐβηη, γαῖ 
[ἤδη ογοδιοηΐϑηλ), δηα ἱποϊυάϊηρ 16 οὗ Ἔνογυ Κιηά, νὶΖ. [δουρῆϊ, 
Ψ}}, δπὰ δοίίοῃ, 15 δνοσυνοσα ἃ τηδηϊξοϑίδοη οὗ ἴῃ6 ἀϊν!πα βρὶτϊξ 

(οἴ. Αςἴβ τη." 
(2) Το οτίρίῃ δῃηά ρυσγροβε οὗ ἴῃς υῃΐνεῖθα ἀοο5 Ὡοΐ ΟΟΟΌΡΥ ἃ 

Ασα ρἷαςβ ἴῃ Ἡθῦγονν ὑτα- ὑσορῃείὶς τουρῃϊ, δηα γεῖ οσοτίδϊη ἀε6ῇ- 

ὨΪ6 Ιάδα5β δῖα σοηϊδίηδα ἴῃ [᾿5 βἰδϊδιηεηῖ ἰῃ Οη. 27 ῬεγῆΔΡ5 

ΒΟ ΘΓ ΠΙΉΡ᾽ 4150 15 ἴο Ὀ6 ἰεαγηδα ἴτοτι δὶ [15 ράβϑαρε 4οεϑ πο σοῇ- 

(αἰη (ἐ.». [6 ΙΔοκ οὗ ΔῊγν ταγτηϊοδὶ ο]θπηθῖ). (4) ΤῊΐδ6 παταῖϊνο, 
οὗ ψῇῆϊοἢ ἃ ροσίίοη (ἀ δαὶ ηρ [86 στοδίίοῃ οὗ ἤθάνθη δηᾶ θαυ) 
ἀουθῈ]655 μᾶ5 ὈδΘῃ Ἰοβῖ, οἰθατν Ροϊηῖβ ἴο αν ἢ 45 ἴῃ 6 ἰΌΓΠΊΟΙ οὗ 
ΤῆΔῃ Δη4 οὗ πηδὴ᾽5 Ὠοτὴς (Ὀυϊ [Πϊ5 15 ΟἿΪΥ ψῃδὶ οἴποσ τα] ρίουβ 
σοβιηοροηΐθβ να ἄοῃα, ἐ8οἢ ἴῃ 115 ΟΤ ΜΑΥ, ἃΠα ἄος5 ποῖ σοηΐῖγα- 
ἀϊςῖ τῆς ροβιἄοῃ ταὶ ἴῃς ἀοοίτίης οἵ Ὑδηῃν θῇ 85 Ογεαΐου 15 Ὄχῖϊς 

ΟΥ Ροβί-χ ]ς, ἐς. ϑα ϑεαιδηΐ ἴο [Π6 δοσαρίδηςς οὗ Τῃηοποί ἢ 6 1511). 

4 Οἱ, Ὁϊ. 7λεοΐ. 3:0 Εἴ. :; ὯΔ. Ο. 7. Τλεοῖ. ττ,)2ο; Βτίσρο, 7γξ.82. ΧΙΧ. ((ροο), 
132 ΕἸ. ΘΠοοιλακον, 722. ΧΧΙΝ. (1904), 13 ΕἾ, νο ἤπα5 ἢ0 οᾶ56 οὗ ΠΛ ΞξΞ ὀγεαζᾷ 

ὉΠῚ1} Ἔχ Πς {ἰπι6 5 (νυ. Ρ. 24). 

81. ΖΑ͂ "Ὁ. ΧΧΊΠ. χγ8; συηβζεὶ, ϑελδῥημηρ μκα Ολαος, τόρ; Ἰζ. 28. Ν. 6όο. 



ΤΗΕ ἘΘΘΕΝΤΙΑΙ, ΤΗΟΌΌΘΗΤ ΟΕ ῬΡΕΕΕΡΕΟΡΗΕΤΙΘΜ ΧΟΙΧ 

(δ) Τῆδ ἰηϊογαϑῖ 15 σθηϊγοα ἴῃ τηδῃ, ἴοσ Ώοϑα Ὀθηθῆϊς δοης 1ῃ6 

ΔΏΪΓ,Δ4]5 Δ, ἰοσπιοα ; δηἀ ῆδη ΠΟ 501140]6 σοπηρϑηϊοῃ 15 ἰουηά ἴοσ 

ἢϊηχ διηοὴρ ἴθι, ΟΠΊΔη 15 ογθαϊθα ὈΥ δῃοῖμοσ δηὰ ἀϊἤεγοηϊ ῥτο- 
(655; ΜΏ1)6 (ὦ) [86 οἸἸτᾶχ 15 ἰουηὰ ἴῃ ἴῃ 6 τοργοϑθηϊδίίοη σοπο Γῃ- 
Ἰηρ τηδιτίαρο 

(3) Τα οτρίη δηά πδίυσγα οἵ 51ὴ 15 ρὶ εἴυγοα 1ῃ ἴῃ 6 5ἴοΟΥὟ οὗ 1ῃ6 
,) αἴ, ἴοτ ἢο οἴποσ ἰηϊογργείδιίοη ἴπδη ἰῃαὶ οὗ ἃ Κα 7) ν"}}] 5Δ 5 Εν 

[ῃ6 ἀετηδηάβ. (ομοοσηΐϊηρ 411 [ἢϊ5, 1 νγὰ5 Ὀε]ενοα (4) τπ8ἴ τηδῃ, 

Δἴ ΟἿδ {{π|6, ᾿ἰνοα ἴῃ οἰοβθ δϑϑοοίϊδίίοη δηᾶ οοϊητηηϊοὴ ψ] [ἢ 6 

ἀεῖῖγ ; Ὀυῖ (δ) »πάεδ 1δεὰ δἷπι ἴο ονθυβῖαρ Ἴσογίδίη Ὀουπάς [δὶ δδά 
Ὀδεη 5εῖ; (ῶ (ἢϊ5 ἂἃςῖ οὗ ἀϊϑορεάϊθησα νγὰβ8 [Ὁ] ονεα ὉΥ ἰγουῦὶς, 
ΤΩΪ5ΟΙΥ, δηα ϑυἤογηρ. ὦ 

(4) Ζάε εἰαίς α"ε ἡξαζὰ 15 ἃ 5 0)]6 οἵ σοησοσηῖηρ τ οἢ ΠΘΙΤΒΟΥ 

ΡῬΓΘ- ΓΤΟΡΏΘΟΥ ΠΟΙ ὈΓΟΡΏΘΟΥ δα τηυοἢ ἴο 540, ρΑΓΟΪΥ Ὀδοδιβα ἴῃ 6 

βδυηρ οὗ δηγιϊηρ νου σῖνα ἐποουζαροπηθηΐ ἴο [ἢ 6 ΞῸΡΟΓϑ Ποῦ 5 

δυγνινα 5 οὗ Δηϊ 15), Δηα ῬΑΙΙΪΥ, αἷσο, Ὀδοδυθα ἢο δάδαυαϊε ἰεδοὺ- 

ἰηξ δα 45 γεῖ Ῥθθῃ ψοσκεὰ ουἱ. Τῆδιὶ ἴῃ6 1ἀδᾶ5 ψ Ὠ]σ ἢ ρτοναι] δα 
ἴῃ ΘΑΙΙΥ 1546] σοποογηηρ 9060] σΔπι6 ἔτοπῃ ἴῃς (δηδδηϊίοβ (δηά 
ΡΟΙΠΔΡ5 ἔδσίῃοῦ Ὁδοῖκ ἔτοπιὶ ΒαΌΥ]ΟΩ) 15 ργοῦαῦϊα : ἴῃ ΔΠΥ ο856, [ἢ 6 

ῬΟΡυΪΑΓ Ὀ6]1οΥ ννᾶ5 οἰ θαυ δϑϑοςϊαίοα ψ ἢ ΠΟογουδῃοΥ, δΔηα σοηΞ6- 

αυθηΕΥ ορροβοα ἴο Ὑδμνίϑιῃ. ΤὨϊ5 Ὀε]εῖ (6η. 3755 4253. ,445.8 
Νυ. τό 8. 83. (οΥ ψῇϊ ἢ ΜῈ ἀγα ἰηἀενίεα το [) ἱποϊυἀ δά, δὲ Ἰεαϑί, τῇ 6 
[ΟἸ]οσίης Ροϊῃῖβ : (4) 50.601 15 ἃ βϑρᾶςε ἴο ψῃϊο ἢ ομα ροῦβ ὥρίσμ, 

(δ) Ὧο οπςε ὄνεσ γεϊυγῃβ ; γεῖ (ῶ Ὁ ἴῃς ᾿Ἰηἤπεηςς οὗὨ πδϑογοιηδηοοῖθ 
ἃ “ [ογηλ᾽" τῇὴδυ 6 Ὀτοιρῇϊ ὉΡ, 85 ἰῃ [ἢ 6 οα56 οἱ ϑδπλεὶ (τ 5. 2815); 

6116 (47) οὐἷν τη κΚ ἀδηκηθβ8 ὑγενα}}]5, (2) 1 15 ἃ ρίδςς οὗ ἀϑ56πὶ- 

ὉΪΥ ἔοσ ἴῃ ἀερατίοά ; Ρυῖϊ (7) ἴδεγα 15 ἢοὸ βυςοἢ τὴς 45 [ἘΠ οβ ἢ 

(ση. 375). (ὃ Τηαῖ νψῆϊοἢ ροεὲβ στον ἰδ ποῖ ἴῃ6 Ὀοάγ (νῃ]οἢ 
ἀεοᾶγβ ἰῇ τῇς γστᾶνθ), ὩΟσ ἴῃς ϑρὶτὶς (πῃ ἢ 5 δβοσθεα Ὁγ τῃ6 
βρ!Πἰ οὗ σοάλ ; Ὀυϊ “δὴ ᾿ἸηἀεβηδΌϊε βοιῃειῃὶηρ οὗ ἴῃς Ρεγβοηδ) ν᾽" 

τ ὮΙΓἢ (ΞΞ σα σα, οὐ »ια}65) 15. ἰην51:0]6 δηὰ ἀοδθβ ποῖ ᾿νε, θυϊ πιεγοὶν 

5 Οη ἴἢς αυδσπίίοη οἱ ΒαΌγ]οπίδη ἰπἤμπεησε ὑροη 1ῃΪ5 δπὰ (ἢ οΟἴπεΥ ΘΑΓΙΥ 5ίοτίοϑ 
οὗ Οεῃο5ἰς, οἷ. ἴη6 τοοδηϊ νου πιίηουπ ᾿ἰἰδγαΐυσο οὐ Βαῦθοὶ δηὰ ΒΙΌ]6. 

τ0ἐ τὴς ορίπίουϑβ 1ηδἱ νὰ ἤᾶνο ὮδσΓα: (1) δὴ ἱἐϊΠυϑιταϊοη οὗ ον δἰπ δγῖβθς ἰῃ 

(δε «ςὯ5ε οὗ ενενν ἱπαϊνίάυα] (οἴ. ὨΪ. 7Ζλεοί. 371); (2) ἴῃς 5ίοτυ οὗ ον Πυπιδη 

Ῥαϑϑεα ἴτοπὶ γιιάδη 55 ἴ0 ου]ατα, οἵ ἵτοπὶ ἀποοηβοίουϑηε55 ἴο ἐγεεάοτ (εἶ. ΗοἸϊζίηρες 

δηά Ουηκεῖ, ἐπ σε.) ; οἵ (3) ἃ ουἱίιγο- γί νυν που πλοταὶ οοπίεηϊ (Τ πη). 

Τα ἴῃς τεϊδίίοη οὗ [5 ἴο ἴπ6ὸ Βανγ! οηΐδη, δηὰ ὄϑρθοίδ!!γ ἴῃς ΖΕὝεηά, οἴ. 5ίδ. 
ΖΑ ΚΝ». ΧΧΙΠΙ. 172 Εἴ. Ζίτιπιογη, 14 7.8 ς-7 ἴ.; Καὶ, 28. Ν. 667. 



ς ἹΝΤΕΟΘΌΚΓΤΙΟΝ 

Εχίϑδίβ. Ηον ἔασ (5 ρορυΐαῦ ὈεΙϊοῖ ννα5 ἃ βυσνίναὶ οὗ δῃϊτηϑη, δηά 

(ῃ6 οχίθηϊ ἴο ψῃ]ς ἢ 11 τνᾶβ Γθα]ν δηϊδροηϊζεα Ὁγ Ὑδηνβηι, οδηηοῖ 
Ὠετγα Ὀε αἰσοιπθεά." 

5. ΤὭηδ φαΏΘΓΑΙ σΠαγδοίου οὗ [ἢ6 ᾿Γο-ρσορῃοῖὶς τονθηθῃϊ ΤΑΥ͂ 

ΠΟ Ὀ6 ὈΠΟΘΗ͂Υ δυπιηηδγΖεα ἴῃ νον οὗ 15 ὨΙΒΙΟΤΥ ὉΡ ἴο [15 ροϊηϊ, 

δηά, Πα ν156, ἴῃ νον οὗ [86 τϑὰὶ] ρσορδεῖῖς δοῦν ψὨϊοἢ 15 ἴο 

ὅτον ουΐ οὗ ἰζ δηά, αἵ [ῃ6 54πλ6 τἰπι6, ἴο ἔΟ] ον οἷοβα ὑρο 115 ἢ6ΕΪ]5 : 

(1) ΤῊϊ5 πιονοτηθηῖΐ 15 Ποῖ ἜΧΟΝ ΟἸῪ ΟΥ̓ Θ55Ε |14}}} [5γδ6] 5, Ὀαϊ 

5. οὗ ὐδῃδδη 5 οτὶρίη, ἡ δἰ πουρῇ 1156] δὲ ἃ ἰαῖθσ {ἰπ6 ἤοβῦϊς τὸ 

Οδηδδη 5} Δη6] ΟἸΣΘΟΙΥ ταϑρο 510 16 (ὼγ 115 ἀδϑίγαοσίίοῃ : δηά ἴῃ 

(ἢ68 Ἰοηρ ῥτοσθβϑ5 οἵ 1158 στοντῇῃ 1{ ἸΠσογρογαῖθβ τδηγ Οδηδδη 5 ἢ 

14645. 

(2) ΤὨδ βίγσυρρ]!ε θεϊνψδθη ρτο- ὑσορῃοιίβγα δηα Βδδ] στὰ ἰ5 Ὀδίν 6} 

[η6 Ἰαῖοσ ἰάδα οὗ ἃ σεϊαϊίοῃ ἢ τῃ6 ἀαιγ, Ὀαϑεα ὕροῦ ἃ ρᾶοῖ οὐ 

οονοηδηΐ, δηὰ [6 δδυίϊογ ἰάθα οἵ ἃ σοϑϊαϊίοη θαβδθὰ ὕροὴ ἴδ ηδίυ- 

ΤᾺ] [16. [Ιη {15 οᾶ56, ἴῃη6 σονεηδηϊ 464 ᾿ἱνε5 δηὰ ννόοσκα βϑνοσαδὶ 

σδηΐυτο5 ψ ἢ (ἢ 6 πδίατο 1464, Δη4, ἴῃ ἴῃ 6 6πα, 5ῃδκδβ 1ἴ οΟΗ͂, Ὀαὶ 

ΟὨΪΥ δἴζεσ δ βογοίηρ, 411} παῖ ννγὰβ ροοά ἴῃ 1. 

(3) Τῇ τοϑὰ] οὔ ἢ6 πηονοτηθηΐ, ἸΏ 80 [ΔΓ 85 ἰϊ σοῃοθγῃβ ΜΟΣΘὮΙΡ, 

ἷς (Π6 δηάυγδηςθ, ᾿ξ ποῖ ἴΠ6 δεοσορίδηςθ, οὗ δὴ οἰαδοτγαϊθα οὐ], 

τῆτουρσ ψηϊοῆ (6 τοὶρίουβ βδϑητθηῖϊ ἢᾶ9 Ὀδεη Θηϊαγροὰ δηΐ 

Θητ ἢ64, Ὀυϊ ἴῃ ψϊοἢ Ισγαθὶ 15 ϑδοοη ἴο δηά ἴῃδι ψῃϊ ἢ νν}}} Ῥτονα 
ἢδγ σαΐη (οὗ. ᾿ΪἀΔἢ δηά ἴῃς ἀοοίτπα οὗ ἴῃς ᾿ηνίο]40]6 Το γυβα]  πλ). 

(4) Τῆς ἱπῆμποπος οἵ ἴΠ6 πηιονειηθηΐ οἡ σοηάυςί ἢᾶ5 Ὀ6Θη ἴο 
ταῖβα ἴῃς βίδηἀδγὰ ἴῃ ἃ τηδαυκεά ἄερτε, δηὰ ἴο ἀδῆῃε τόσα οἰ βεὶν 

τἢὴ6 ταϊδίίοηβ οὗ πᾶ ἴο τηδῃ, νι του, ἤονενοῦ, ροΐηρ, ουϊδἀ6 οὗ 

1586], οσἁ ἀδνεϊορίηρ δηγιίηρ ἰρῇοσ ἴδῃ τἰῃδὲὶ ψῃϊοἢ ρογδϊ 8 ἴο 
[86 {Π0 6 ΟΥ̓ 4011}. 

(5) Τῇῆδ τπηονεπηοηῖΐ, ἴῃ 50 ἔδλτ ἃ5 ἰξ σοῃοοῖηβ ἴδ6 ἰά68 οὗ σοά, 

15 511}} μθῃηοιῃείβεις, ποῖ τῃηοηοίῃείβιϊο. 

σ. ΑΜΟ5.. 

812. ΤῪῊΕΞ ῬΕΕΒΘΒΟΝΑΙ, {ΠΕῈῈ ΟΕ ΑΜοϑ. 

ΤὮο δοῖβ οὗ (ἢς [6 οὗ Απῖος ὑγοϑθηϊ τδηυ ΡῬοϊηϊβ οὗ Ῥδοῦ ΑΓ 

ἰηΐογοθῖ. ἱ. Ηΐβ μοπῆθ ψὰβ ἴῃ [παἀδῇ (οἷ, Ρ. 3). 

4 Ἐοὸγ [6 πιοϑῖ τηροτγίδηϊ ᾿ἰοταῖατα οὐ [ἢ Ϊ5 β ]εοΐ, 566 ὈΡ. 40. 
 8ο Καυο. δνορΆ. τ54 Ε΄.; Κι 28. Ν. 6.3; συ. ΟΓΙ. γι; εἰ αἱ. 



ΤΗΕ ΡΕΚΘΟΝΑΙ, ΠΕῈ ΟΕ ΑΜΟΩ οἱ 

ΤῊ ΤῊΔΥ ὈδᾺ δοοερίθα, ποῖν τ ῇβιδηϊης (4) δῖ βθαπιΐηρ ρβογροη ἴῃ 

Νογίδβογῃ ἴϑγδοὶ (οἴ. Ρ. οχχΐὶ ἔοσ ἴῃς νίενν ἴ[ῃλι 6 αἰνναγξ δαά Τυ δῇ ἴῃ τὶ 85 
ἴδε Βοτης οὗ Ὑδῆννε ἢ} β τε] ρίοη ἱπ ἴῃς ἔπαγε); 5 (6) πε οἰεναιίοη οὗ Τεΐκοα, 
ἩὮΪΟὮ 15 δἱερεὰ ἴο Ὀε ἴοο ρτεδὶ ἔογ βγοάπιοτε οὐυϊζυτε (Ρ. 3); (ὦ) ἴδε ἰδοῖκ 

οὗ Δ]]υξίου ἴο [υἀδῇ ἴῃ δῖ5 νυυιτηρβ; 7 (47) ἴῃς εἤοτιὶ οἵ Οτᾷἄιϊ ὃ ἴο ἰάεπι ν 

Τεκοα ν} ΕἸ Έ κε ἢ οὗ 05. 1954), τηδκίηρσ Πἷπι ἃ Ὠαηὶΐε ; (4) ἴμε βυρρεϑβιοῃ 

οὗ Οοτῖ τμαῖ ἢς τεϑὶϊγ ᾿ϊνεά 'π ἴ8ε Νοτγίῃ, δπὰ ψεηΐ ἴο [δ ΟἿΪΥ αἴϊτεν ἢἰ5 
εχρυϊβίοη ἔγοτῃ Βεῖδε] (ρ. 3); (70) ἴδε ἀεβῖγε οἵ (Βε. [[[-ἴο ἱγαπβέεν Τεΐοὰ ἴο 

ἴῃς Νεροῦ, δηὰ ἰτδηβίοστη πη οὗ πε ργορεὺ πᾶπγ68 ἴῃ βυ ἢ ἃ ΨΑΥ 85 ἴο ρἷδες 

τς δπῖῖγο δεῖν οὗ ΑἸποβ ἴῃ τ ῖ5 τερίου, νν δίο ἢ (Βα. βυρροβεβ ἴο ανε Ὀε- 

Ἰοηρεά το Νογίβεσγῃ ἰβγδεὶ. 

ΤΒς Ἰοσδίίου οὗ Τεῖοα ἴπ ἴδε ἀεβετὶ οὗ [δῇ {πγηΐϊϑῃες ἴῃ6 Ῥοβϑ ὈΪΠΠΥ οὗ 
}υ5ῖ Βύς ἢ ἃ βεβε οἱ ῃαῖυταὶ ργαπάευν ἢ δ5 γε αγὲ σοῃροὶϊεὰ ἴοὸ Ὀεϊΐενε πχυβῖ 

Ὦανο ὈδΘῺ [86 ρῥγίνίϊερε ᾿Ὠγου ἢ τ γεδῖβ οὗ οὔς ΠΟ νγ»ὰ5 ἰδαῖεσ δ0]6ε ἴο 

ἐχρταββ Εἰ πηβο] ἃς ἀΪὰ Απιοβ. Νοῦ τὺ ψ͵ὰ ἄδην ἰδὲ νεῖ στγεδῖ ἱπηρουίδησα 

οὗ [δ ποῖ ἔδυ αἰϑίδηϊς Αὐὰῦ ἰπθυσηοεβ, ἱποϊυἀΐηρ ἴῃς βιϊπηυϊατίηρ εἤεςϊ οὗ ἴῃς 

σαγάνδῃ τουΐεβ οἷοδε δὶ δαπὰ (οἴ. ἴδε ᾿εάδηϊζεβ, 15. 2118), Δ ΠουρΡἢ ννῈ ΤΩΔΥ͂ 
Βεβίίδῖε ἴο 866 ἘΞ δὴ δοῖυδλὶ Ασὐδῦὶς ἰάϊομῃ ἰῇ Ὁ2Ὁ1Ὁ "2 Φ Ὁ} (439), οὐ ἴο τερατὰ 

Τεΐκοα { 85 ἃ ρσγεδῖ Αὐδῦ- 5γδο 5} ᾿ἰτογατῪ οεπίγο, ἴῃς Βοοῖ οὗ 70Ὁ [κεν δα 

δανίησ Ὀδδη νυ θη οτοα, οὐ ἴο Ὀεῖῖενε παῖ ἴἢ6 πῃ μδὈϊΔηῖ5 οὗ [85 σεποτγαὶ 

τερίοῃ, ὑπάου ἴῃς Ἰεδὰ οἵ ἴῃς εγα πες 168, ατα [86 οσςδϑβίου οὗ 81} δηςϊεηὶ 

Ι5γδε  ἰ5}} 1 δηα δοι νι τγ. 1 

ΤΏρτα 5 ποιῃϊηρ ἴῃ 47:8 το 5ῆον, ἃ5 Ὁἤῇαγησ τ ηκΚ5, ἴῃ Ατηος 
τηῦδῖ ἢανο Ἰεῖϊ Τοκοα Ὀεδίοτε τεοαϊνίηρ ἢ15 ς4]}1.. Ηδτα, δἰπηοϑβῖ 
ΜΠ ΠΏ. οἰρῃς οὗ 7επιβαίθη, ἰἢ ΟΥ ὩΘΑΓ ἃ ν᾽ Παρ ἰογι θα δ οἠς 

μα ὉΥ Ἐεμοροδ (2 (ἢ. 115), δηα ςοἰοὈταϊθα ἕοσ ἴῃς νἱϑὶς ρδὶὰ 
ἴο αν! (2 5. 14.) ΌὉΥ οπε οὗ ἰΐ5 ννῖϑε νοπῖθη, ΜΝ Ὠϊοἢ Ἰοοκαοά ου 
ὍΡΟΙ ἃ ἀεϑΞοϊαῖο, ἀτοάσυ, δηα βαναρα ψου]Ἱά, ἰῃ δοϊ “δῃ πητηϊτἰραῖοα 
ΜΠ] Θτη 655, ἴῃ 8η δηνγοηπηθηῖ Δρουηαϊηρ ἸΏ ΘΠΊΡ(]Π6855 δηα 511}}- 

Ὧ655, 5 ΝΟΤῪ Ὠδίυγα ΝΥ ἀθνοϊοροα τἴῃ6 Ὀδηρ ΨΏΟ νγὰ8 ἴο ΡΟϑ8658, 

ἴῃ 1165 τηδάϑυσο, τ(ἢ6 Ῥόονεῦ οὗ οὐβογνδίίο δηὰ σεβδοίοη, ἴῃ 6 

δικίοσα ἢδθὶῖ5 οὗ ἴπ6 τϑοΐαβο, δηα ἴῃ6 υῃρὶγὴρ Θθάγρη 685 οὗ ἴῃ 6 

ΟΘΏΞΟΙ Οὗ δὶβ5 σου ΤΥ 5 ἴδυ]15 δηα νὶς65. ὃὃ ΝΟ τῃθητΊοη 15 τηδ 6 

οὗ ἃ ἔΔιἢοσ, οσ οὗ ἔδυγϊγ. 14 ἢ6 μᾶνα ὯῸ ἔδῃν τεοοζά ὃ 

Φ Μεϊηποϊ]ά, 63; οὗ. Μαγιΐ, 150. 

{ Τεΐκοῦ ͵5 δῦοιι 2700 δεῖ αὔονε 564 Ἰενοὶ, νν]116 ϑγοδτηογοβ τὰ Ὥδνοτῖ ἰουηά ἰἢ 

Ῥαϊθϑῆπα αἵ ἃ στθαῖοσ πείρἢϊ ἤδη τοοο ἔδει; οἷ, σ Κα. τοῦ σ (ζῇ. 2738. νυ. ΟΑ5.1. 77: 
Μάδβροῖο, ϑατυπ οΥ Οἰνειπαδίον, α6, τῶι; Ῥοβῖ, 28. 1Ν. 6341.; Μ᾽] μ6δη, 58. 485τ1|. 

ΤΟ, Μαγῖ, 146. ᾧ σετελ. 1. 403. ! ΕΔ. 4888 ἔ., αηὰ 68. 11. 133 ἴ. 
4 (ῃς. 28. 148. 8) νυ] ΔΝ ., ἀπὰ Οἢς. 58. τ48. 

Τ Θιοϊκοοῖ, “ἰοῦ, 260-77. Ἡ Ομο. 28. απὰ (9. ραξεῖν. δύ ΟΑΞ5. ]. γ9-8:. 



ΟἹ ἹΝΤΕΟΌΌΟσΤΙΟΝ 

2. Βυϊ  1ὴῖ5. νὰϑ ἴῃ6 ἤοιης οὗ Απιοβ, ἤθη δηᾶ υὑπάοσ νῇδί 

οἰγουτηβίδηοοϑ ἀἰὰ ἢ6 ΟΟΟΌΡΥ ἰΐ δῃα ἀο ἢϊ5 νοῦ ἢ ἮὟε ΙΩΔΥ͂ ποῖ 

δοοαρῖ (1) ἴδε νίθνν σϑοθητγ βυρσρεϑίοα 5 [ἢαἴ [ἢ6 ὈοΟΪΚ 15 5.056- 

υδπηΐ ἴο ἴμ6 6χῖ]α, ἰαῖοτ ἐνεη ἤδη οεἷ ; Ποσ (2) 115 αϑϑιρτιγεηΐ ἴο 
τῆς ἀδῖε 744 οΥ 745 Β.6..7 οἡ ἴῃε στουπά ἰῃδὲ Αϑϑυτία νγὰ5 1Ἰηδοίϊνα 

ἴον ᾿νεηϊγ-ἤνεα γεᾶσβ ὑγανίουβ ἴο [6 δοοαϑβϑίοη οἱ ΤΊ ΔΊ] 6βοῖ 111. 

(745 Β.6.); ποτ (3) ἴῃς ἀδῖε Ἰηἀϊοαϊοα Ὀγ ΕἸΠοχϑῖ, νἱΖ. ἴῃ ἴῃς ἀδγϑ5 
οἵ 7οϑβίδῇ, 628-621. 

Θιαάθσηϊβ οὗ Απιοβ ἃσὰ 411 θυ υηδηϊπηοι5 1ῃ ἀρτεοὶηρ ταὶ ΑΠΊΟ5 
ἀεϊνετοὰ τ656 5ουτηοηβ Ὀδίνεοη 765 Δηά 750 Β.6. (ρΡ. 5).5 ΤὨϊ8 

νον 4551 Π|65 [6 ροῆοταὶ δοσυγᾶου οὗ ἴῃε 5ἰδίεϊηθηΐϊβ τηδάθ ἴῃ 

σἤδΡρ. 7, δῃηὰ 15 ἴῃ 5ίγίοῖ δοοοτά ψ] [6 οἰτουπιδίδῃμοθβ οὐ [ἢ]5 

ῬεΓοά 85 ΠΟῪ τὲ εἰβεῆοσε ἑουηα ἴο δχίϑί. ὃ 

(α) Τῆς γοεάοστη οὗ ἴδε ρξορὶἊς ἴγοτῃ δηχίεῖυ οὐ δοοουηῖ οὗ Αβϑυτία, πὰ 

ἴῃς νᾶρύσθηοββ οὗ Ατποβ ἰῃ ταζευγίηρ ἴο Αβϑγγία || (5327 614) ἂτὲ Ῥοῖδ οἷεᾶγ, 

ἤθη νὰ ποῖς ἴδδι ἀυτγίηρ ἴῃς τεῖὶρηβ οὗ Θμαϊτηδησβεν 111]. (γ823--773 Β.0.), ννο 

νν 85 4}1 [86 τἴτης εηραρεά ψ 8 (ἢ ρΡεορὶς οὗ ὕτατγίυ (ἐ.ς. Αταταῖ), δὰ Αϑυτ- ἄδῃ 

(772--755 Β.0,}, ψ,οβε ἴτε νψγὰ8 οσσυρίεα ὈΥΠοΙραΙν ἴῃ ἀδαϊηρ ψ ἢ οου- 

βρίγδου δηὰ γονοῖὶ δ Βοπις, διιρὶε ορρογίυν 85 δἤοτγάδά ἴον ἴῃς στοντῆ οὗ 

15ταεὶ, α΄ δπὰ ἴῃς ρο οὶ 5ἰϊυδιίίοπ ψγν88 ὁπ ψνο ἢ χανε ἴῃ6 ρβϑορὶς στεαὶ 
ςοηῃἤάδηςε. 

᾿ Ἐάνασὰ δγ δηὰ δ γαϊίογ Η. σμαρίη, 4...52. ΧΝΠΠῚ. 66-93. ΤῊΐ ατρυτηθηῖ 
5 Ὀαδεὰ ου (1) ἴῃ ργεβθῆσε οὗ ΠΊΔΩΥ ᾿πϑογ ΟΠ 5 ΡΈΠΟΓΑΙΠΥ δοκηονϊαρεα ἴο Ὀ6 ἔτοτῃ 

ἃ Ἰἰαῖοσ Ὠδπᾶ, Ὀιΐ ἴΠ656 ἴῃ ὩΘΑΓΪΥ ΘΝΟΣῪ σᾶ56 Ρ] ΑΙ ΠΪν ἱπίογγυρί (ἢς ᾿πουρῆϊ δηὰ [41] 

ἴο Βαγιηοπίὶζε ψ ἢ (ἢ6 ταδί ροτίίομ, δπὰ [15 αἰ ΒΠςΟΪΥ 15 ποῖ τε] ονεὰ ὉΥ τηακίησ 

[Π6 πηδίῃ ροτγίίοῃ 4150 ἰδία ; (2) ἴπ6 ργεβδῆςε ἴῃ ἴῃς ροηυΐης Απιοβ ρογίϊοηβ οὗ πΊΔΥ 

νγοσὰβ δπὰ ρἤγαδοβ ν ]οἢ ἀγὸ “ἰαῖα,᾿" δηᾶ γεῖ νοτὰβ ἃ Ἷδ δα “δῖ ὉγΥ {π656 

δυΐηποῦβ Π]ΟὮ ἀσὸ ἰουπηὰ ἰπ ἴῃ ϑοηρ οὗ Βευοτγδὴῇ (7. 5), οὐ ἴῃς Βεβϑίηρ οὗ Ϊδοοῦ 

((η. 49); (3) ἴδε σεῆογαὶ ροϑβί- χα! ἶο ἴοης οὗ [656 ΘΌΡΡρΟΞΒΘαΪΥ οτἱρίηαὶ ραγίϑ, Ὀαΐ 
δίηοθ (15 βϑαπια ροϑί-οχὶϊὶς ἴοῃμα 5 βαϊὰ ἴἰο ομασγδοίθγζα 4]}1] οἱ ϑαϊδῃ 85 νεῖ] ἃ5 

Ηοβεϑ, ἴπ6 ψοῖα αυοϑῦοη 15 Ὀορρεα, Τῇδ ναρσυθηθ55 οὗ ἴῃ6 υἱΐοσαηοδα οὐ Ατηοβ, 

ὨΕΓΟ υδοὰ 45 ανίάδηοες αραϊηϑδὶ ἴῃὴ6 δαγὶν ἀδίβθ, ἰ5 ὑσγθοίβοὶυ ([ἢ6 οἰγοηροϑὶ ροξϑὶθ]ς 

δνίάσηςες ἴοσ ἴῃδἱ ἀδία, 

1 Ζεγάπετγ, 7Ζλ.5.., σϑο4, σο; Ναϊείοῃ, “γ:ος να δὔἤοσεα, το; σοποοσηίηνρ ἰῃ͵5, ΓΒ6. 

(ΕΔ. 150) 5 οοττεοῖ ἰῃ βαγίῃρ ἴπδῖ ἰο δὴν οὔθ ποῖ ὈΪ πάἀεα ΌΥ ἃ ἴδηδίοδὶ γε] σίου 

6] Γ (5 ἰπδοῖῦνν πλυϑὶ ἤᾶνε ἀρρδάασεα ἰΘΠΊΡΟΓΔΓΥ ; δηά, τηόσγεονεσ, ἰΐ γι δη δῇοσ 

(Π6 ἐνθπίβ οὗ 745 Β.Ο., ἴὴ6 ῥτϑαϊοϊοηβ οὗ ἀδϑίσυοϊοη ψουϊὰ αν Ὀδοὴ {]1|οὲ δηὰ 

ἸΏΟΓΕ οβρεοϊῆς. (Κι, Νον,., ἢ. ΙΩῚ. 

780 Ζ.,΄. ΝΝε., ΟΑΑ5., Νον., Ὦτ., Μαγῇ, 

ᾧ τ. (Ρ. του), Οἢς., Νον., Μαγϊ. 
[| ΤῆῸδ ννοσὰ “ Αβϑϑυγία᾽" 5 Ὡοΐϊ τῃηβῃηιοηδα τ10]655 6 τοδὰ Ὑμἢ ΒΔ ἼΦΝ ἰηϑιθδά 

οὗ τῶν (39). 
« νυ (ἢ5 ρεγοὰ Αϑϑογτία ἰτου] δα ϑγτὶα 85 [ον 5: [ἢ 775, (ΠΟΥ οδπης ἴο 



ΤῊΗΕ ΡΕΆΞΘΟΝΑΙ, Π1ΕῈ ΟΕ ΑΜΟΞ ΟΣ 

(δὴ) Τῆα το] ρίουϑβ 5ἰἰυδιίου 5 τηοϑὶ ἱπίεμβο. Τῆς Καοεμοβῖ ροβδθἷα ἱηϊογεδῖ 
ἦθ ἴδ κθὴ ἴῃ ἴῃε ουὐἱυ5. ΤῊς 264] οὗ [πε νου ΡΡΟΥΒ αἰϊγδοῖβ αἰθηϊίου. ΤὨς 

βευνίος ἰς [011 δηὰ τοι (40. ς2:-28 8.4. 91), ΤὨϊδβ 15 ἀυς, ου ἴπε οἣς Ὠδηά, ἴο (πε 
δβαἰἰσίαοϊίοη ἢ νΒΙοἢ ἴῃς Ῥεορὶς τορασὰ ἴΠῸ Ῥεᾶςε δῃὰ ργοβρουν ΠΟΥ ΠΟΥ 

ΘΠ)ΟΥ͂ βίῃος ἴῃς ναῖβ νυ ϑγῦα πᾶνε οἰοβεά, δηὰ ἴο ἴῃς )ΟΥ δπὰ ρ᾽δάπεβ ννἱτἢ 
ΨΙΟἢ (ΠΟῪ 841} 86 εὐϊαγρειηθηῖ οἵ [86 παιίϊοπ᾽β τευγοΥῦ ; δηὰ ου ἴῃς οἴδοτ, 

ἴο ἴῃς δηχί εἰ ῦ ἀγουβεα ΕΥ̓ δαγί αυαῖτο5 δηὰ ρεβι !] ἐπσο5 (ν.:.), [ἢ 6 το] ΠΟῪ 

τοςο]]δοτίου οὗ ἴδε ἰγεδιπηεηϊ το θ ΕὮΥ δοοοτάσα ἴἢδπὶ ὈΥ ἴῃς ϑγγίδηβ δηὰ Ασὰ- 

τηοπἶῖα5 (13.15.46 1). 28. ψῈ}} 458 ἴ8ε δα παῖ, 016 55 ννοσβίρρεα ἴῃ 118 ροῖ- 

βεουΞ ἐδϑῃίϊου, Ὑδῆνθ ἢ ψ1}}} Ὀσίηρ ὈΔΟΚκ [86 ἴσου ]εβ ᾿Ὠτουρἢ ἡ ἢ [ΠΟΥ Βανα 

ΤΕ ΟΕ ΕΪΥ ρδ5ϑθεα, 
(2) ΤΆα 5οςοῖΐαὶ δἰϊυαϊίου 18 οπα ἰῃ νη ἢ τ[Π6 πο ὮΥ (απ ἴῃ [6868 ἀδΥ5 οὗ 

ἐςοποσηὶς οὔδηροβ 6 πυροῦ οὗ 6 ὙΘΑΙΓΗΥ ψν85 ἰαγρα) ατὰ Ἰυχυτίουβ δπὰ 

δίνει ἴο ἀε δυοῖν (312 511), οσαεὶ δηὰ ορργαεββῖνα (257. 310), [ς ψουλθη ἴδ - 

ἵπρ τῃεῖγ 1} βπατε (41, οἵ. 15. 316). νοῦν δουβεδ (316) δηὰ σοπίϊημαὶ [εδϑιίηρ 
(648:) [υχηΐϑ ἢ ομα ρΡἱοΐατε; τοῦ ΕΥΥ, δά υἱζετγυ, ἀπὰ πυτάες (Ηο. 411-186 .1.40. 
δηοΐποσ; ψὯ1ς τς Ἰδοὶς οὗ Ὀγοῖϊμου μο85 δηὰ [86 ργενδίδθηος οὐ ἰη)υβίΐος 

(ς7-. 10. 15 612 847) ρῖνε 51}}} ἃ τὨϊτά. 
Ννε σδῃποῖ ὑγρὰ ἴῃ ίανου οὗ (5 ἀαΐε ἴῃς ᾿ηϊεγργείδιϊου οὗ 618 ξυσρεβίεὰ ὈΥῪ 

νε. ἀπὰ δάἀοριεὰ ὃγ (με. (33.. 149), ἴἰδϊὶ ἴδ ῥεδορ]ς ἃτζὰ τεϊοϊοΐηρ Ὀεδοδυβε 
οὗ [πε οδρίυτε οὗ ἴννο οἰ[165 ἴῃ Οἰϊεδά, 1,ο-ἀερας δηὰ Καγημαδίτη (Ρ. 156); Ὀυϊ, 

δὶ 186 βᾶτης ἰἰπης, γε ἄο ποῖ ἢπὰ ενϊάεηςς δραϊπϑὶ {π8 ἀδίε ἴῃ 1ὅ, Ὀεσδυδα ἴῃ 

2 Κ΄. τ69 τς (υἸΠ] πεῖ 8 τεργοβεηϊεαὰ 85 ᾿Ἰτεγαὶγ ἱακίηρ ρῥίαςε; Κὶς μεῖς 5 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ δὴ ἱπιεγροϊαιίου," Ὡς Κὶν οὗ τ τνδβ ρεγῆδρβ βυρρεβῖθα Ὀγ ἴ86 ἰτὰ- 
ἀἰπίοη τεραγάϊην Αταπιβ οὐ βίη (97), πὸ βἴγεββ θεΐηρ ῥ᾽δοεα ὑροῖ ἴδ Ἰοςσδ! Υ 

οὗ ἴδε οαρτἰνιγ. Νοτ 8 ἃ σοττεοὶ ἱηϊεσργείδιίοη οὗ 65 (Ρ. 144) ορροβεὰ ἴο 
(Π|5 ἀδῖθο. Τα οσοπαυσβὶ οὔ Οδίῃ ΡΥ ἰὐζείαῃ! (2 (ἢ. 266; οἴ, 65 δΔηὰ [δε 

Δῦβεῃος οὗ ΔΩΥ͂ τηδηϊΐοι οὗ Οὐδ ἴῃ 168), [6 ονετγίδγον οὗ Μοδὴ ὈΥ͂ εἢοβμα- 
Ρδδι (2 Κ. 3; οἴ, υβὲ οὗἩ θοῦ στδῖμες ἴμπ 15 ἴῃ Απι. 28), ἃβ νψὰ}} δ ἴμαὶ οἵ 
Ατδῖι (2 Κ. 1438), βεοῖὴ ἴο ὕῦε ργεϑυρροβαά. 

501 (ατί δεῖ, ποίίςς τᾶν Ὀς ἴα κεὴ οἵ (47) ἴδε ρεβι!δποεβ νυ ῖ ἢ ργονδὶϊθα ἴῃ 
Απδγτία ἴῃ 7ός πὰ 759 Β.0., ἴο ψ ΒΙΟὮ αἰ υϑίουι, ροβϑΙ ὈΪΎ, 8 πιδὰς ἴῃ 410, ΒΟ ΡῈ 
ἶς 5 ἴθετε βιγ]εα “ἴον ἴπε πιδῆπεῦ οὗ Εργρὶ"); (4) ἴπε βοῖασ βοἰῖρβε τείειτοὰ 

ἴο ἴῃ 893, αββϑιγπεὰ Ὁγ ἴδ Αϑϑγτίδῃ ἐροηγηι ἰἰβῖ ἴο 762 Β.Ο.; Σ (7) ἴδε εδυϊβαυδζεε 

(11); 1ἢ15 ψα5 ἴῃς εαυίβαυδκε βροίκεῃ οὗ τῃυςῇ ἰαΐου ἴῃ Ζο. 144 (Πέτα ἴδε 

τ ὨἸΟὮ οὗ ἰξ 15 ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἀπε ἴο 1[ἢϊ]5 βυροτβοτίριίοη; οἰ, ἴῃς 5βἰαϊειηεπὶ οὗ 

Ετὶηὶ ({.5. ΜΙ. Απιδῆυβ, ποασ (ἢ Οὐ] οἵὁ Απίιΐοςἢ) ; ἰῃ 773, ἴο ᾿ϑαπιαβουβ; ἴῃ 772, 

ἴο Ἠδαγδος; ἰῃ γός, αραΐη ἴο ΗἩδαγδςῇ ; ἱπ 755, ἃ {πίγὰ {ἰπ|6 ’οὸ ΗἩδασγδοῆ ; ἰῃ 754, ἴο 

Αγρδά; δηὰ πόϊ δραίῃ 11} 7χγ45. ϑυτία, ἴἢ5, νν85 εηραρεὰ υἱἢ Αϑϑογτίδ [5γϑϑὶ ννᾷ5 
ἰεὶ αἰοῃς, απὰ ἱπ οοπβεάιδηος ᾿εσγοῦοαδτῃ [1], πὰ [ἸΣσίϑ ἢ νεσα εδοϊοὰ ἰοὸ Ὀυϊὰ ἃρ 

1πεὶνγ Κρ ἄοπιβ ἴο ἃ Ὠίρσογ ροίηϊ [ἤδη ὄνοῦ Ὀδίοσγα. 

Φ 8ο ΒεηΣΖ,, Κιὶι., Οοτί, Ομα. (8. 15ὸ) ; Κιὶγ 15. Ἰδοϊκκίηρ ἰῃ ἅ. 
Ἐ (ΠΟ. 28. ττο. 
Τ ϑοῦσα, (Ο7. 11. το3; ϑαγος, 7.58.4. 111. τ49; Μαγῖὶ, 58. 79ο. 



εἷν ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

Τοβερδυβ, 4,2. 1Χ. 1ο, 4), δῃ ἃ βϑοιηϊηρ}ὶν τείετγεά ἴο ἰη 411} 85 ψε}} δ5 ἴῃ 88 (ποῖ 
δῃι ἰηϊετροϊαίίου, 85 Νε., Νον., ΕἸἢ., ΓΒε., τηδϊ εἰδῖη). ε οδῃποῖ ἄδην τῃς 

οσούστεηςε οὗἁ [Π΄]5 δασίβαυδίε, ὄνεη του ρἢ πο οἴπον δνϊάεηοα ἔοσ ἰΐ ἰ5 ἴο Ὀ6 
ἀϊδεονεγεά. ΝᾺ τς ττασϊτο ἴἢ 5 βδυθδιδηςδἰεά, ἀπὰ τυἱτὰ τε τεοορη τοι 
οὗ ἴῃς δαγίδβαυδκε 85 ἃ τηεϊῃοά οὗ ἀἰϊνίπε ρυηϊϑῃτηοηὶ ἰουπὰ ἴῃ 411 15, 296, 

ΤΩΔῪ ΜῈ}}] δοσερὶ ἴδε συ οὗ ἴμ6 αββογιίοῃ, δἰ πουρῆ, ἰὰ 185 ἴο θ6 οοποράςά, 

ὯΟ ΒαΙρ 185 σαϊηςα ἔτοτῃ ἰἰ ἔογ ἴῃς τηοτα ἀοδηῖϊίς ἀείεγη δίίοη οὗ Αἰποβ᾽5 ἀδῖε. 

4. [πῃ [ἢ6 οὯ56 οὗ 20 ΟἴΟΥ Ῥσορῇεῖ 15 [6 υδδίίοῃ οὗ οσσυραίίοη 

ΤΏΟΓΟ ἰηἰεγεϑίηρ, βίηος ΙΓ (ἢ 5 τῃοτα βἰδηᾶς οἰοβοὶγ σοηπεςίοα 

1ῃ6 ῥγοῦϊθπὶ οὗ Ατηοβ᾿ 5 ργεραγαίίοῃ ἴοσ ἢΐβ ᾿ἴθ-νοσκΚ. Εουχ ἰδ 5 

τααυίγε ἴο Ὀ6 σοῃδιἀογαᾶ : (1) ΤᾺ ῥτορῃοῖβ οσγῃ βἰδϊοτηθηΐ (7}} 
[δῖ Β6 ψὰ5 ποῖ ἃ Ῥτορῇεοὶ ὈΥ Ῥσοίξϑββι οῃ, ΠΟΥ ἃ τη οιηῦετ οὗ οἠς οἵ (ἢ 6 

ῬΓΘ- ΡΙΟΡΘΕς βοοιθῖῖθβ. ΤῊ]5 ἸὨ101165 [ῃδἰ ἢς ἄοεβ ποῖ ψ δὰ ἴο Ὀ6 
ΤοοΚοηδά 845 οἠς οἵ ἴῃς μεόλ᾽ ρι, “ [6 δοβίδτεὶς θη ϑἰαϑῖς,᾽" 186 

ετονα οἵ ἀϊνίπειβ, ψῃο ἰπ τεοθηΐ γεασβ ἢδα οοταε ἴο ῃᾶνα ἃ ἀοῆ- 

ηἰζοὶγ τεσορηΖαα ῥτοΐξεβϑιίοηδὶ ροϑίτοη ; δηά, Ὀ651465 [ῃδῖ, β'ησα ἢδ 

5 ηοῖ Οοης οὗ ἴΠ6Ππ| Ποιηΐη4}}γ, ἢ15 ΟΥΪΚ 15 σμδγδοίουζοα ὉΥ ἃ ρυτγ- 
Ροβε δηά ερίπιὶ αἀἰβδγοηΐ ἔσοτὰ ἴῃεῖσθ. αἴ νγὰ5 [ἢϊ15Ὁὺ [δηβνοσ, 

[παι ϑρίτς οὐ οὔβοσνδίίοῃ δηα τοοορηϊ το οὗ ζἝηΘΊΑὶ αν, οὗ 

ΡὨΙΠ]οϑορ ΐο4] ἰηϑρῃϊ δηα τοαδοηίηρ, νῃϊοῇ Ὀδοδτης ἴῃ6 50-οΔ]]6 
γ]5ἀΟΠ)-50|Π|  ΏΘη Ὡδι ΟΠ σαὶ δα ραᾳ556α ἀνᾶν δηά [ἢ 6 ἀοςίγης 

οὗ 1ηα]ν!α114115η} νγὰθ ὈΘΡΊΠΗΙΏρ, ἴο ἀϑϑβοσί 1156], Απιοβ, 85 ἱΐ ψ1}} ὈῈὲ 

5661}), 5 Δἰπηοβῖ 85 τη οἢ ἃ βαρ ἃ5 ἢὯδ 15 ἃ Ρσόρῇεϊῖ. Ἠς ἀϊῆοτς ἔγουι 

[86 ἰαῖοτ 5565 ἴῃ 511} Ὀεΐηρ, πὸ ἴῃς πεδλζ ῖρι, ̓ ἰταιτθα ἴο ἃ ροϊηὶ οὗ 
νον ΜὨΪΟἢ 15 ἰάγροὶν δι οηδὶ ; Ὀαΐζ Ἰη5146 οὗ 815 οἶσγοὶα ἢ6 Ὄχῃιὶῖ5 

[δε τπῃηοοά, ἴῃ6 πηεϊῃοά, ἀηὰ τῆς τηοῖϊνε οὗ [6 βρὲ (ν.2). πὰ 

[815 Ροϊηΐ ἴῃ πλϊηα, 1 15 δαβι θοῦ ἴο ὉΠαουβίδηα τῆς οΟἰἤοΥ ίδοῖβ τηθη- 

πομαδὰ ἴῃ [6 βάπὴθ ρᾶββαρα (7). (2) Τῆς ῥγορ λθῖ 5 τβὰ] οσςσυρᾶ- 
Ὠοη Ῥγ͵ὰβ ἰῃδΐ οὗ 4 ““ἀγεϑϑβοσ οὗ βυοδῃοσγεϑ." Ὡὴϊβ5 ψὰ5 ἃ ὨυτὉΪ6 

Θη ογτηθηΐ, ἀηα ῥγοόονεθ {πὶ Απιοβ, ὑκ Μισδῆ, νγὰ5 οὴς οἵ τῃς 
Ρδορίθ. Τα ονάδηςα δἱ μβαπᾶ ἄοες ποΐ οἰθαγν πάσας ΒΟΙΠΟΥ 

ἢς ψᾶ5 ΓΟΆ]Ὺ ΡΟΟΣΥ, ΟΥ, Ρο405, α!τγ 6 }1-ἰο-ἀο. Πιά ἢ6 ονῃ ἃ 

Οἱδηϊδίίοη οὗ ϑυοδιηοσοϑρὴή [ἢ ΔΠΥ οαϑ86 6 ψὰ5 ἱπάδρεηάθηζ 

8. Νοιίῃίηρ οουἱὰ Ὀὰ ποτα ἔδηοῖδαϊ ἴἤδη Ο. Ἡοῆτηδηη 5 κυρροςίίοη (ΖΑ͂ ΚῊ,, 111. 
123, Δρρτονεα Ὁγ (πε. 5.2. τ49:;: Ματγτ), ἴμαὶ τῆς τοπηδτὶς ἰῃ αἱ 15 δη ἰούσης οὗ της 

εὐΐιοτ, Ὀαβδεὰ ὕὑροη ἴῃς υπαογϑιαπϊηρν ἴΠδϊ, δοοογαϊηρ ἴο γ83.:6 (οὗ, γ8 82), [Ξτδοϑὶ 8 
Ῥυμἰϑῃπιεηΐ δὰ Ὀδδθη ἀδ᾽αγεα ἔνίοθΘ, ἴΟΥ 8 γεᾶγ δδοῦ {{π|6. 

{ 80 Οο, 58. 1τ48. 



ΤΗΕ ΡΕΆΚΘΟΝΑΙ, ΠΕῈ ΟΕ ΑΜΟΒ ον 

ΘΩΟΌΡὮ ἴο ἰδοᾶνα βοῖῆθ. Οὐ 5 ἢδ ἃ ἀγδββοσ οὗ βυοδιηογαβ ἴῃ 

Νοτιῖδοσῃ [5γα6]} δηά αἰά ἢς ρίνα υρ [Παῖ οσσυραίίζοη ἤδη ἀγίνθη 

ουξ ὉΥ ΑπλαζΖίδῃ ΤῊ5 Ὀδᾶσβ ὩΡΟῚ ἴῃ Ρΐδος οὗ ἢ]5 ἢοτῆδ 85 ΜῈ]]} 

85 ἴῃ 6 σμδγδοῖοσ οὗ ἢΐ8 οσσυραίίϊοη (2.2.).. [1 15 Ἰτητηδίοτδὶ ψΒΘΙΠΕΙ 
Αἴὴοβ Ψᾶ5 ἃ ἀὑεββεῖ οὐ ἴδηάοσ οὗ ἴῃ6 ἴτε (Ρ. 172), ἃ Το] ]δοῖοσ 
Δηα 56116γ οὗ ἴῃ6 ἔτυϊ,, ΟΥ 4 Οἱ ΟΠΘΙ ΟΥ ΒοΥᾶροσ οἵ [86 ἔσυϊῖ, ἴο 

ἸὨΘΌΓΕ ἃ ΠΊΟΓΟ ταρὶ ἃ Προηϊηρ. ε ἄἀο ποῖ δηά ἴῃ [ἢϊ5 οσσυρᾶ- 
τίοη δηυτηϊηρ ἱησοηπβίθηϊ ζ ψ τ δ15 Θου τ οσῃ ΟΡ. 

(3) Τῆε ἔυτῖδεοτν βιδιοπιθηὶ (Παἰ μῈ ννὰβ ἃ βΒῃερῃβεσά, απὰ δὰ δε ἴθ ὮΥ 

Υδανθ ἢ ἔσοπι ἰοἰονίηρ ἴῃς ἤοςϊς (εἴ, ΕἸ) 4 ἢ 5 ς4}} οὐ ΕἸ1584)), 15 δ εἰγ ον οου- 

βἰβίεῃϊ τ  τῃ6 Ρῥτοοεαϊηνρ, ᾿μλϑιμι ἢ 858 ἃ ΞΒΒερῃογά τσ ἴῃ [086 ἀδγ5, ἃ5 δὶ 

ἴδε ῥγεβεηῖϊ ἔπης, ουἱῖναϊε γα ἔγεθ5 ([8ς βγοδίογο, δἰ πουρἢ [86 ροοτεβῖ, νγὰβ 

ἴῆε6 πιοβὲ ΘΑ 5}}}7 στον), ίοσ ἴδε ρυζροβε οὗ ναγγὶπρ ἴῃ ε τιοποίοην οὗ δΪ5 ταῖς 

ἀϊεῖ. δ δίπος [πΠ6 ψογὰ ἽΣ (11) ἰ5 ποῖ ἴῃς οσά δῦ νογά οσ βδδερδεγὰ (ἴδε νογά 

υϑεὰ ἴῃ ΠΟ οἵ »14, Ἴ,3, Ῥείη, ἱποοπϑιϑίεπι ἢ (ῃπ (ο] ον πρὶ ἸΝΣ, δπὰ 30 

ΘΔ 9} σοττυρίεα ἔτομι Ἵ), 8 σ ΠΟ σΑ ΠΥ τεδὰ Ἵ) || ἧς ἴΠότα ͵ἰβ δος ἀουθῖ 85 ἴο ἴδε 

εχδεοῖ Ἰάθα τρϑδηΐ ἴὸ Ὀ6 σοηνευθα; δυῖ, ρου ἴΒ6 ψΠοῖς, ννὲ ΤΥ υηάεογβίδηα 

(ν.:. οῃ 11) (δαὶ Απιοβ νγα8 ἃ οοϊ-ρτονεσ, μαι 5, δοτηοιηρ ποτε [Βδη ἃ τηδγε 

διερὨετὰ. ΑΒ δυο, ες ψουϊὰ πδίυγα! ν τηαῖζα ἸουγηἜΥ8 ἔγοπι τἰπ|6 ἴο {ἰπηδ, ἀπά 

τηεεῖ τηδ σοτηΐησ πὰ ροΐηρ ἔγοτηῃ 81} ρατίβ οὗ {με νου ἃ δ5 1 τνᾶβ πονῃ ἴῃ 
μἰβ8 ἀγ. 

(4) ὙΥΉῈ τῆς ἰδηριαᾶρα οὗ Αὔλοβ 15 σοἢ ἴῃ ἤρυταῖδνα 5ρθθοῇ 
ἄγαν ἔγοτη ἸΏΔΩΥ 51465 οὗ 116, ποίη ἰ5δ τῶοσα δρραγεηΐ [ἤδη ἴῃ 8 
Ἰηἤπσηος οχοιῖϊθαὰ οἡ ἢΐβ αἰΐοεταηος ὉΥ τῃ6 [πὸ δηὰ οσουραίίοη 

γῇ ]Οἢ δ [ο]ονεα. ΤῊΪΒ 5 566, ἴῸΣ ΘΧδΠΊΡΪα, ἴῃ 215 2 ὁ Γ 
εἶ" 17..19. 612. ,.4 81 οὗ Βυΐ ἴῃ6 ᾿ἰηβισπος οὗ ἢἰβ στυβιὶς 16 δηά 
δα 0]6 οσουραίίοη ψ͵ἃ5 ηοΐ πιο ἴο ([ἢ6 ϑυιηροΐβ δηὰ ἤριγαβ ἴῃ 
ΜΠΙΟΒ τὸ ἥηα [ἢ15 [πουρῃϊ ὀχρτοβεθά. Τῆς τμουρῃς 11561{ δά 

ὈϊΠῺ 1Ώ [ἢ ]5 886 δηντοητηθηῖ. Τῇ βαρδγαϊϊζοῃ οὗ ἴῃ τδῃ ἴτγοῃλ 

ὨυτηΔῃ ΠΟΙ ΔΗ ΟΠ5ΠΡ, δηά 8 σοηβεααδηΐ ἰδοὶς οὗ πυπηδῃ 5υτὴ- 

40. Ε. Ροβῖ, 28. ΙΝ. 634. 1 645. 
850 Οοτῖ δπὰ Οτὔἥϊζ, ου (ἢ στουηῃὰ (ῃδὶ βγοδπλοτοβ οουἹὰ ἠοῖ Ὀ6 ουὐἱναϊοα 50 

τ δῦονε ἴῃε 5εᾶὰ ἃ5 Τείζοα ἰ5 Ἰοοαϊδα (27οο ἔδοϊ) ; Ὀυὺΐ ἰΐ 15. ΘΆ5. ἴο βιρροβε (Παὶϊ 

Απιοϑ, ἃ ποτηδαϊΐο Ξῃορδετά, τισὶ ἤανα δὰ Ορρογίαη! δ ἃ ρἷδοα ἰοννεσ ἄόνῃ, Ὀϊ 

ὙΠ [6 σΘΏοΤΑΙ αἰδιγ οἱ οὗ Τεκοα, 1158 παπὶθ Ὀεΐπηρ Δρρ] δα ἴο ἴῃη6 ννῇοϊα ἰθυστίϊουυ 

ἄον ἴο ἴΏς ρμαϑιιτο-Ϊηα οἡ ἴπΠ6 5ῆοζγε οἵ ἴῃς ᾿οδὰ 8868. 

ᾧ ΟΑΞ. 1. γ8. Ι ὥπσα, ΟΑΞ5. 1. 76. 
Το 53:10} ᾿οΟυΠΊΘΥ5 “γΕΓΟ ὑτΟΌΔΟΪ ας ἰδ ορροτίυπἑ 68 οἵὨ δτη τιν ἢ 

Νοιδοσγῃ [ς5ταοὶ, (Π 6 οτρίπα!β οὐ ἢἰβ νἱνία ρἱοίισοϑς οὗ Ποῖ ἴοννῃ 116, ΠΟΥ σΟΠΊΓΊΘΓΟΘ, 

Δηὰ [ῃ6 ψΟΓΞὮΪΡ δἱ πεῖ στεδὶ βδῃοίιπαγιεβ" (ΟΔ.5. 1. 79). 



ονὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

ΡΑΙΔΥ, ΤΏΔΥ δοςοουηῖ, δἵ ἰθαϑῖ 1 ῥαζί, ἴοσ ἴῃ6 δῦβθῃησς ἔσοτῃ ἢ15 
τλσββᾶρα (Ὁ7.1.), 45 ἔγουῃ ἴμαὶ οἵ ΕἸ] 74}, οὗ δηγίηρ τῃδὶ βάνοῖβ οὗ 
[Ομ ἀδγηθ85 ΟΓΥ ἷἶονθ. [1 15 ἴῃ [ῃ6 5Ξοἰϊὰἀθ οὗ 5ῃορῃοσγά 116 {μαῖ 

ΟἿ β981η5 τηοϑί σοσίδίην ἴῃ6 ΔΌΪΪΠΥ ἴο σοπορηϊγαϊα δἰοηοη ἄνθη 

ΟἹ 186 5:1411651 ἀεἴ:]15.. Μογδονοσ, ἤδσα ἴἰ 15 [παῖ ομς τηοβὶ δδϑιὶν 
5 “ {τδὶηθδα ἴῃ [δὶ 51: 0]6 ΡΟΨΟΙ οὗ δΔρργεοϊδίηρ ἔδοϊα δηὰ σδιι568 . 

ΔΙ ΟὮ, ΔΡΡΙ16α ἴο [86 ρστεαῖ ρῬῃθῃομηθηδ οὗ {Π6 5ρ᾿ τῇῖ δηα οὗ Βιβίογυ, ἢ 
σοπδβίιυῖοα [ῃη6 Βιρῇῃσϑι ἔοσγῃ οὗ ἰῃι6]] οἴ] 16. 

4. Τῆς 5ῃδρῃοια νὰ ἴακδοὴ ὉγΥ Ὑδῆνεῃ ἔτομη ἰο]] νης ἴῃ 6 
ἤοςοϊκϑ5, 45 ΕἸ15μα νγὰβ ἴδ κθὴ ἔγοπι [Ὁ] ονίηρ ἴῃ6 οχϑη μι ἴμ6 Ρῥἱουρῇ. 
Βυϊ ψὰ5 ἴἤστα Ὧο0 οδ]}, ἀδἤηϊϊα δῃηα σοιῃργοῃεδηβίνα, {κὸ ἴῃοβα οὗ 

Ιϑαϊδῃ (οῆαρ. 6), 7Θτθη δὴ (οὮδρ. 1), δηὰ ἘΖακίθὶ (οἤαρ. 1)} 
Αηά, ἴὴ ΔΩΥ οᾶβε, ψβεγα αἰά (ἢϊθ 5ῃδρῃοσα τϑα]ν οὐϊαίῃ (ἢ6 

Ἰη6]]εοῖα4] ργαρασαίίΐοη ἴδδὶ 5146 (6 αἰνίης 5εἰθοῖίοη δηᾷ 15 

ον ἀδηςαα 1 ἢ5 τι ηρθὺ 

(1) 'ήα 584}} 566 αὶ Αἴῆοβ 15 ποῖ δῇ υπϊεϊεγεα συβῖῖς, ΔΙ Βουρἢ 

ΤΏΔΩΥ δἰἰοτηρῖβ, Ὀθρί πη ΜΠ 7οτοῖηθ, ἢανα Ὀδεη τλδάθ ἴο Ῥτονα 

πὶ δυο, (4) Τηετε ἰδ πονθεσγε ἴο ὃς ἰουπά ἴῃ ἴΠ6 ΟἹά Τα5- 

ἰδτλεπὶ δὴ ΕΧΑΙΑΡΪΈ οὗ 5ΒΊΓΟΠΡΕΙ ΟΥ ῬΌΓΕΙ ᾿ΠΟΓΆΓΥ βίγῖ6. Ηδ ἰ5 

. ΔὈΒβοΪαϊα τηδϑῖοσ οὗ ἴῃ6 ἰαησιαρα ψϊοἢ ἢ6 υ58ε5θ.. ἮΠοΙα ἀϊά Πα 

σαϊη [ἢ]5 τηδϑίειγ (δ) Ηἰΐἰβ Κπονίθαρα οἵ ἰβίοσυ δηᾶ ϑοοίεινυ 
ΙΒ ἃ5 ΙηδΙκοα 85 ἢϊ5 ΠΠΙΘΓΑΓῪ δίγ]ῖθ. Ηδ 85 βθοὴ τΠ]ηρβ στῇ ἢ 5 

ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΘΒ; ΠῚ5 ΡοΓΟΘΡίίΟΩ 15 45 ἀδ᾽ϊοδῖία 85 ἢϊ5 Ὠυμηδῃ ᾿Ἰηϊογαϑί 

15 Ὀτοδά. Ηᾶδῤδ ἴπονβ οὗ παίϊϊοηβ, Ὀὰϊ αἷϑο, ἰῇ δδοῇ οδβ6, οὗ ἴδ6 

Πδιοηδὶ σμαγαοῖεσ. Ηδ 15 δὴ δἴῃποϊορίϑῖ, ᾿πίοσγηϊηρ Ὠ18 δυάϊ ουβ 

οἵ τῆς οΠρίηῃ οὗ παϊΐοῃηβ, 845 γα] δ8 δὴ Ὠϊβίοσίδῃ ; ἃ βθορταρῇεσ, 
σορηϊΖδηΐ οὗ [Π6 τῖδε οὗ (6. ΝΊΪ6, οὗ ἴῃη6 ἔατ ἀϊδίδηϊς ( υ5ἢ, δηά τῃς 

Θαυ 4} ἀϊδίδηϊς ΒΑαυ]οηΐα, 845 Μγ}6}] ἃ5 ἃ ϑοοϊοϊορῖιδι. Κ΄. ἴῃς Μδρ οὗ 

Αἴὴοβ δηᾷ Ἡοβοα. (Ωὴ Ηἰς Ἴοοποερίίοη οὗ σοά δῃὰ τηδῃ δηᾶ 

τας (ν.1.) 18 βουλοιῃίηρ παῖ ἰ5 τπουρῃξϊ ἴο Ὀ6 τηᾶτνο]ϊοιβ8. Ηδ 
16 ποῖ ογεάϊιθαὰ ψῇ ἢ [η6 ΔΌΠΠΥ ἴο νου ταΐγαοὶθβ, 85 ΕσῸ Ὠϊδ 

ῬΙΘάδοθϑβοῦβ; δυῖ 15 ἢ6 850 αἀδίδοῃδα ἔτοτῃη ἢΐβ θην] γοημηθῆΐϊ, 50 

ΔΌΠΟΓηΔΙ ἴῃ ἰδ δἰτδιη ἴδ, 50 ἱσταρΌϊΑΣ ἰῇ ΟΥΟΤΥ ΨΑΥ 85 ἴο σοηΚ11- 

ταῖα 1 ΠΙΠ156]{ ἃ ταὶ τηϊγδοὶο "5 

Φ,γεο. (νοΐ. 472) 58γ5, “Απιοβ νν85 ἴπ6 ἑουη στ οὗ ([πΠ6 ρυταβί ἵἴγρε οὗα πονν ὑῃα56 
οὗ ργσορῆθογ." ζ(ο. (νοϑᾷ. 46) 5αγϑ9, “ΑπΊοβ ἰ5 ομε οὗ ἴῃς πιοσῖ πλᾶγνεῖουβ δηα ἰῃ- 

σοι ρτοῃοηβ᾽α ἤσυγος ἰη (ἢ 6 Ὠἰδίοτυ οὗ ἴπ6 Ὠιιπιδῃ πιϊηὰ, [πΠ6 ρίοπδοσ οὗ 8 ὑργοοῦδββ 

οἵ Ἔδνοϊυϊοιῃ ἴτοτῃη νέο} ἃ ἢδνν δροςοῦ οὗ Βιτηδη ν ἀδῖο5." ΧΝΕΒ. (ῥυοβά. 120) 



ΤῊΣ ΡΕΕΘΟΝΑΙ, 1ἘῈ ΟΕ ΑΜΟΒ ον] 

(22) Ηε τολἰπἰαΐης ἔοσ Εἰπιβοὶ (714) ταὶ ες γψγὰβ ποῖ οαἱεὰ ἴο δἰ5 ψοτὶς ὉῪ 
ἴδε υδυδὶ ἰεο Βηΐςα] πιεῖ μοάς, νἱΖ. [Ὠσουρσῇ ἴμῈ Ρτορδεῖὶς βοοίϊειϊεβ. ννε ἀο ποὶ 

υῃἀειβίδπα, 85 την ἀο,Ν ἰαὶ [Π18 βἰαϊοτηεηὶ ἱπάϊοσαῖοβ οἡ {πε ρατῖ οὗ Ατποβ 

δη αἵΐετ σοῃίοταρὶ ίοσ ἴῃς οτάετς οὗ μεῤλῥ ἐπε, Ὀδοδυδα (4) εἰβεννῆετε ἢς βρεδὶκβ 
(211 21) οὔ τς καόλε᾽ νἰἰἢ ρτεαῖ τεβρεςῖ,} δπὰ ἴῃ γη1δ ἢς ἰβ ογάἀεγεὰ ἴο γὸ 8ἃ5 ἃ 

Ριόορβεῖ. (δ) Δ ΙΪς Ἐς πῖρδϊ ἔτεϊ 5 ἀϊὰ ΕἸ 78 δὰ ΕΠ1584 ἰονναγὰ ἰῃς στεαῖ 

᾿πιᾶ55 οὗ ἴῃς »κεόλέ᾽ "ΜΝ, Ὧ6 85, δῖεσ 811, ἴοο σω υς ἢ κα ΕἸ ἢ δηὰ Μιοαΐδῃ θεῃ 

Ἰσυϊδὰ ἴῃ πδΐυγαὶ αἰβροβί(οη, ἱγαϊπίησ, δηὰ τμεοϊορίοα! ροϑιϊϊοπ ἴο ἀο οἰδοῦ 

ἴῆδη τεβρεςῖ ἴἤδτῃ δπῃὰ οἴμουβ κα ἴπε. (2) ΠῸε Ὠἰπιβεὶέ 565 ἴπε τοοῃηΐαια 

οὗ ργε-Ῥγορδεοίίβτη, ἡ μὶ ἢ δα ἰοπρ γεδῖβ Ὀδθῃ ἰδἰκῖηρ ίοττη (Ρ. ον). (4) Ης 

βἰοοὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ πηεᾶῃ9 δίοῃο, ργεςεάεα δ5 ἢε νγὰβ ὈὉγ ] δηά Ε, δβανὶηρ Ηοβοδ 88 

ΒΙΣ σοπίεσηρογδασυ, Ὀοϑίεβ οἴμεοῖβ γοβε πδῖμθβ Ὦδνες ποῖ οοτὴς ἀονῃ ἴο υ8. 

Ασῃοβ Πεῖα ζ ἸΏΘΤΟΙΥ ΟΡ 451Ζ65 ἴῃς ίδοϊ [πὶ ργορμείϑιη οὐ δοβίαϑυ 85 ποῖ 
Ὀεεη ἀξἐξ ῥγοίεβϑίοῃ, δηὰ ἰῃδῖ, σοῃβοα Υ, ἢςῈ 5 ποῖ ἴο Ρὲ ἰάδηιϊπεοα τῖϊἢ 

ἴδοξε ψῇο ίοῦ 350 ὨΊΔΗΥ σεπογαῖίοηβ ἢᾶνα σον ΒΟΒΕ ΠΥ ἴο ἴῃς ρονετηχηεηῖ; 

δηὰ ζυγίδεν, ἰἢδὲ ἢς βῃουἹὰ ποῖ 6 υπάετειοοὰ δὲ υἱζετίηρ ννοτάβ βιιοἢ 85 ἢ6 

8α5 βροΐεῃ ίοσ ἴῃς βᾶκε οἵ τενγά οἵ γεπιυηογαίίοη. Εἰς νν85, δῆτοσ 4]}, ἰῃ τὰς 

ἴῃς οὗ [πὸ ῥγορμεοῖβ, βρ᾽ ἰϊυδ!γ, ἰζ ποῖ ᾿ἰτο τα γ. 

(3) ἘΚείεγεηςς ἢδ5 δἰγεδαυ Ὀεδῃ τηδάς ἴο ἴδε βυρεοτίοσ αἰβοϊ ρ᾽ης ἴ[μδὲ γζὰνς 

δἰπλ “ ἀεβετῖ-ἐγεβ,᾽ νοῦ, ἴῃ ἃ “ ἀεβεσί- δίιιλοβρῃετο," ἔυγηϑῃεά ἴῃς Βεβὶ 

ΡΟΒ5Ι ]6Ὲ ἱγαϊηΐησ ἔοσ δὴ οὔβεγνος οἵ δυτηδὴ δῆδιγβ, ἃ βίυἀεηϊ οὗ ουδὲ δηά 

εβεςι; ᾿ἰκεν δε, ἴο ἴῃς ἀπϑυγραβοεά ορρογίυηἶςε5 δἤοτάςα πἰτῃ ἴῃ ἴῃς ῥτορ- 
τε55 οὗ ἵγανεΐβ, ψ ῃϊο ἢ ψοτα υπάδεγίδκοη ἴῃ σοπηδοίίο ΨΠ ἢ ἢΪ58 Οσουραίϊοῃ. 

(4) Βυϊ, Ὀδοὶς οὗ τηϊς, 5 τῆς ἰδοῖ [παὶ ἴῃ Ἐαβίθσῃ βοςῖ θεῖν ϑυρετγίοῦ ουϊζατε ἰ5 

ποῖ ὈΠΟΟΤΏΤΏΟΝ ἴῃ σοππεδοίΐοη τ [6 Ῥονεγ οὗ 5βερῃεσζγά 16. “Αἱ τῇς 

οοπτῖς οἵ ἴῃς (ΑἹ ρἢ58 ἀπά τμ εἶν Επαΐτβ [μ6 τυαὰς Αταρβ οὗ ἴῃς ἀεβετῖ ψεζε ψοηῖ ᾿ 
ἴο ἄρρεῶς ψἱϊβουῖ δὴν ἔεεϊϊηρ οὗ νυν πο655, δηα ἴο ϑυγρτίβε ἴδ Ὲ σουτγίἑοτβ 

ὈΥ [86 βη 5} οὗ {πεῖν ἱπιργοτηρῖι νετβοβ, ἴῃς βπεηϊ εἰοαιεηςα οὗ {Πμεἰγ ογδίοσυ, 
δηά ἴμε ταῆρε οἵ 50] 6ςῖβ ου Ψ Βἰοἢ [ΠΥ σουϊά 5ροαῖς ψῇ Κηον]εάρε δὰ ἀΪ5- 

εὐτοϊπαιϊίΐοη. Ατοηρ ἴῃς Ηδοῦτενβ, 85 ἰῃ ἴδε Ασδ ίδῃ ἀδβετῖ, Κπον]εάρε δηὰ 
ογδίοτυ σγετα ποῖ δϑἔδῖτβ οὗ ργοζοββίοῃδὶ εὐυοαίίου, οσ ἀερεμάθηϊ ἔον [ἢ εἰν οὐ] ]- 

νδίίοη οὔ να] ἢ ἀπά βοοίαὶ Ξςἰαῖυς. Τῆς 5υπὶ οὐ ὈοοΪκ-ἰδαγηΐηρ νγὰ5 5118]}; 

ταση οὗ 4]1 τ κ5 τηϊπρὶ οὰ ΙΒ παῖ Οτοπῖαὶ ἐγεεάοπι ψνὨϊοἢ 8. 850 ἰογοίψῃ ἴο 

οὖς Παθὶϊα; βῃτεν οὐβογναίίοῃ, ἃ στηθτηουυ τεϊεπῖῖνε οὗ ἰγδαϊτὶ οὶ ἴογε, ἀπά 

ἴῃς δου τυ οἱ οτρίηδὶ τεβεοϊίου ἰοοῖὶς ἴπ6 ρίαος οὗ ἰαδογίουβ βἴυαυ 85 ἴδε 

δτουπὰ οἱ δοκηονϊεάρσεὰ ἱηϊεϊ]εςῖυαὶ Ρὑγεδυγπθπος.᾽" ὃ 

“2115 Ατηοβ “16 ἰουπᾶον οὗ ἃ ἢενν ἴγρα οὗ ργορῆδογ." Μαγίϊΐ 5δύ5, ""Απιοϑ 15 οπε 
οἵ {πε πηοςῖ Ῥτοπιὶπεηὶΐ ἰδ πιά πιασκβ ἴῃ ἴΠ6 Ὠἰβίοτγγ οἵ τεϊϊσίοη." ΟΠ. (58. 155) 58γ5, 

“Ὅῆε Ὀοοῖἷς οὗ Απιοϑ5 ἔογπὶβ ἃ ἰἰΐογαγυ 85 νν6}] ἃ5 ἃ ὑγορῃεῖϊο ρῃθβποπιδποη." 

58ο εν. Νον.; οἱ, Μαίζδες, Ἱοάφγ" Κευίξιο, Ν, 421. 

{ Εἰεάεῖϊ, .5Α΄. 1τοοϑ, Ρ. 163 ἔ,, (ο]ονίης ὅτ ὦ δηὰ οἵδεῖβ (Ρ. 171), 0365 ἴἢε μαϑί 

ἴεη56, 7 τοας πο ῥγοβλεί, εἴς,, Ὀαΐ, σοπίγατυ ἰο Κ. 28. Ν. 6γ2, (8 ἀοε5 ποῖ τηδϊκε ἴῃς 

(856 ΟἸξάγοσ. 

ἶ 5ο Μαγχγί. ὁ ΝΝΕΞ. νορΆ. 126. 



ον] ΙἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

(5) Βυϊΐϊ ᾶτζὲ ψὰ αυϊία σοτγίδϊῃ [παξ ἴῃ6 τοτα υ504] τε οά οὗὨ νἱϑβίοη 
νγ5 ποῖ ΘΙ ρἰογεα ἰὴ ἴῃ6 οα86 οὗ Αἴηοβ  [{ 5 ψογίῃγ οὗ ποῖίςε (ἢδί 

ἸΏ ΑπΊοβ, 85 ΜῸ]] 85 ἴῃ ἴΠ6 ἰδῖθϑὶ ὑσορῇῃεῖβ, ἴῃ 6 ν᾽ϑίοῃ ὑ]δγ5 80 ἱτη- 
Ῥοτγίδηϊ ραγτῖί. [5 1ἴ ποῖ ργοῦδθ]α ἴῃδὲ ἴῃς ἢγϑί ν᾽ ϑἱοῃϑβ, νὶΖ. ἴῆοβε οὗ 

ἴῃς το, Ἰοσυδῖθ, ἀῃὰ ρἰυμπηπεῖ, σοηϑατυϊοα, ποῖ ΟὨΪΥ [ῃ6 Ὀεριηηΐηρ 
οὗ Απιοϑ᾽5 ψουῖς, Ὀὰϊ α͵50, ἰῇ ἰᾶγρα σωδάϑυσα, ἢ18 δεῖ] να κθη]ηρ 

ΔῊ ἱποϊτογηθηῖ ἴο ἴῃς ἴδ5Κ ψῃϊοῆ ἢ δηαθανογοά 50 δ 1} ἴο 

Ῥογίοσ" δῆα οσαπποῖ ὑτρὲ ἀραϊηδὶ {Π15, ἴ[ῃηαὶ ἴῆδ56 π᾿ ἰδίου 

νἰϑίοῃβ ᾶἃτὰ Ὡοΐ γοοοσα δα ἰῇ (86 ἢγϑί οῃδρίοσ, ἴοσ ἴῃ 15414} 5 οᾶβδ6 

τὴ6 ο4}1 15 ἰουηά ἴῃ σἤδΡ. 6: δηά, δισῖῃοσ, γα ἤᾶνε ΠΟ ΓΟΑΒΟῺ ἴοὺσ 

Ἔχρθοζηρ ἴἢ6 56γπ] 5, 1 [ΠΘΙΓ ὙΠΕΘΝ ἔοττῃ, ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴῃ σἤτγοηο- 

Ἰορίςαὶ οτάετ (9.2... 

(6) Τῇε δηϊεοθαάβδηῖβ οὗ Απλοβ᾽5 εἰδαρῆι Μ1}} θ6 σοηβ ἀεγοά θη 
ΜῈ ἴΔΚ6 ὉΡ ἴῃ6 Ξυρδίδηος οὗ ἢὶβ τηεϑϑᾶρα (7.2.); Ὀὰϊ νὰ τηυβῖ, δἱ 

1ἢ15 φοϊηϊ, ἀραίη ἰουσἢ ἀροὴ ἴΠ6 δχίθσγηδὶ δεῖ σοῃῃεοῖδα σἢ 

ΑἸλοβ᾽5 Ροβίἰοῃ ἰῇ 50 27 ἃ5 ἴπ6} σαϊαῖα ἴο ἴῃ 6 ῥσοῦίθτα οὗ ἢἷβ ρσθρ- 

διδίίοη ; Απλοβ τουδὶ δᾶνὸ ;δά τηοάεϊβ. δὶ ψεγε πεν γε 

ΏΔΥ εἰΐα : (4) ἴῃ6 ῥτορῇῃεῖβ τείεττεὰ ἴο ΌΥ Ὠἰτηβοὶ ἰῃ 21’, δηά τερ- 

τοϑεηϊθα 85 οὗ ἢρῇ τεραῖε ; (δ) Ε] 1] 4 δηὰ ΕἸ 1584 (ν.5.); (ῶ τῃ6 
Τυαάδοδη πασταῖῖνα δηά ἴῃ6 ΕΡὨγαΙ 16 Ὡδγγαῖνα, ἰη ἡ ]οἢ, ΔΙ ΠουρΡἢ 

ΓΛΔΙΏΪΝΥ Ὡδυγαῖῖνοϑ, ἀγα σοηϊδί "6 ΤΏΔΩΥ αἰδοοπηεοοϊεα ἔγαρτηθηῖβ οὗ 

ΡῬτορμεοῖς υἱΐζαγδηςα ; (47) ἴῃ 6 Ρεγβοηδὶ δοαυδιπίδησς τ ἢ ρτοροἴβ 

ΟΥ ΡῬσορδεῖϊς Ἴεχροϊδηοα ἱπρ] 16 ἴῃ 427; (6) [6 ὑΠ δ ϑιγ ᾿ἰτοταῖαγα 

δ οἢ (Ηο. 8.2) μαά αἰτεδὰγ ἴδίκθη τυτττδη (οσγηΊ, ἃ τ Κίηρ ΡΓγοΘςα- 

ἄδηϊ ἔογ ἴῃ6 φῥγορδοῖ, οὗ. ἴῃς ἀδοδίοραεβ δηὰ Βοοῖκ οὗ ἴπμε (ονε- 

ῃδηῖ; (7) [86 ρχορμεῖς ογιαυΐαβ ψῃϊοῇ, 85 εὐλρ]ογεά ὈΥ̓͂ ΑΤηΟ5, 

δῇονν ἰοὴρ δηᾶ (ϑοῃηϊοδὶ ὑϑᾶρε, ΕἰἴΠοΥ ττιτῖδὴ οὐ μδηἀθα ἄονῃ 
ἔγοπὶ τηουτἢ τὸ τιουτῇ ; 7 (φὴ ἴδε ρτεαῖ ροείϊοδὶ ρίθοθϑ νῃϊο ἢ δὰ 

σοπλα ἀονῃ ἔτοτῃ {{π|6ὲ5 ἴπαΐ νουἹὰ αν βεοιημδαὰ δποίεηξ Ἔνθῃ τὸ 

Ατηοϑ, ἐξ. 1. ἡ Οη. 49 Ὀϊ. 22. ΤῊϊΐδ τρδίογιδὶ, ψῃϊοἢ Απλος πγαβῖ 

ἤανα Κπόνη, γη]ϑῃεα (ἢ6 Ῥαςοκρτουηα οΟΥ Ὀαβὶβ ἴτοῦ ΨΠΏΙΟὮ ἃ 

ΠΠΙΟΓΑΤΥΎ 51}]6 45 ρεσίεοϊ Ἔνθ 85 ἴῃδϊ Ὄχι 6α Ὀγ Ὠϊπὶ τηὶρϊ ἤᾶνα 

Ὀεδη ἀεσνοϊορεά. 

5. ΤἼ6 σμάσδοῖοσ οὗ ΑἸηοβ 15 συ ῥ]αίην πα ϊςαϊαά ἴῃ ἴΠ6 δοῖδ 

αἰτοδαγν ποϊεὰ: (4) Ηδ ψὰϑ Ὀο]ά ; Ὀυϊ 115 ὈοΪά 655 γγὰβ τῃδΐ οἵ 

1ηαΠ]ἔεγθησα δηα σόβοσνο, γαῖμεσ [ἤδη οὗ ραβϑίοῃ. Ηΐϊδ5 οουζᾶρεα δα 

9 8ο Μεϊποϊά, 39; Η. Ρ. 5πιῖἢ, Ο. 7. “ΤΠ. τι. τ (ῃς. 528. το5 ἔ. 



ΤῊΕ ΡΕΚΘΟΝΑΙ, {1ΕἘὀἙῈ ΟΕ ΑΜΟΘ ΟΙΧ 

ἰϊ5 οτἱρίη, ποῖ ἴῃ δηιῃυκίαϑηῃ, θὰϊ ἴῃ 4 οοτγίδίη Κἰηα οὗ [414]151η.᾿ 

(ὁ) Ηε ν5 δοουγζαῖθ ἴῃ ἢ]5 ΟὈβεγνδίοῃβ δηά βοϊ θη ᾶς ἴῃ ἢϊ5 ὨΔΌΪ 8 
οὗ τη. Ης ννᾶβ δΌ]6, ἢοΐ ΟἿΪῪ ἴο 566 ἴῃ6 ἰδοῖβ, Ὀυΐ 4150 ἴο 

ἀσβδοσῖδα [Π6τ 85 ΤΟΥ δου! ψεσο. [11 ννὰϑ 115 ἰῃδὶ τηδάθ ἰΐ 

ῬΟΒΞΙΌ]6 ἔοσ Ὠϊτὰ ἴο τυγῖζό οἹεζ Ὠϊ5 υἱΐεγδησθθ. ὍΤὨϊ5 δἰθηθηξ ἴῃ ἢΪ5 

σμδσδοῖοσ σοηιιθυϊεα ρτοδῖϊνγ ἴο ἴῃ6 ΔῊ Πρυ]86 σίνοη τσουρσῃ 

Ὠϊπὶ ἴο ρτορῆθου. 5 ψὰ5 ἴῃ6 σᾶρα οἰεϊηεηῖ. Ηᾷδ σϑοορη!Ζοβ 

ἶανν. Ηἰ5 βεσϊοῃβ ἃζα ἴῃς Ὀσοοϊδιηδίίοη οὗ αἰϊνὶπε αν, ηοΐ (ἢ 6 

ΟΥΔΟ]65 οὗ ἃ βοοίῃβδυεσ. Ηδ νγὰϑ ΟΓΟ οὗ ἃ σϑα δὶ [ἤδη δὴ 146 δὶ ]ϑῖ. 

Ης ἄοοϑβ ποῖ Ῥοσγηϊῖ ἢϊ5 ἔἌΠΟΥ ἴο ρῥἱοΐυτε ἴῆ6 πἴυγο. Ηΐ5 υἱξετ- 

ΔΏΟΘ 15 ἃ σοῃ[ίηυουβ, ἀσΔ αν τηοηοΐοης οὗ τη δηα ἀεϑιπιςοςοη. 

(ῶ Ης νϑ ποπηδαάϊς ἴῃ ἢ15 ἸῃϑΈ ηςῖβ ; {κα ΕἸ] ἢ, ὨοϑΕ1]6 ἴο ἴῃ 68 

βΒοίϊου ᾿ηἤπδηςθς οἵ οἰν  Πζαοη ; ψιπουΐ [6 [165 ψῇϊοἢ Ὀϊηά 

8 ΙΔ ἴο ΠΟΙΠΙΓΥ, Δηα 50 ΨΜιίουϊ ραϊπ οί ; ψιπουϊ ἔδηλ}ν 

Ὀοηάξ, 580 8 8ἃ5 6 σδὴ δϑοσσίδίη, δηά 50 ψιπουΐ της ἢυϊηδη 

ΒΥΠρΡαῖγ. Τὸ Ὅς Ξσυτα, Νοιίῃογη [5Γ46] γγὰβ ἴο ἢϊπὰ ἃ ἰογείρῃ 

ΠΟΥ ; Ὀὰϊ ψὰ οδὴ ἱππαρίης παῖ ἢ]5 αἰδροϑβιίίοη τοναγὰ [δῇ 
μοῦ πᾶνε Ῥεδη [6 54π|6. (27) Ηδ ννᾶβ διιβῖοσε ; Ὀυΐ σου]ά βυο ἢ 
ἃ ΤΛΕβθᾶρ6 845 ἢδ Ψὰ5 βεηΐ ἴο ἀδ] νοῦ Ὀ6 οἴποσ ἤδη δυβίοσε ἡ Ἡόοβθᾶ 

δῃηπουηοσά [ἢ6 54η16 ἀοοτῃ ἴῃ ἴδογτ5 ΓΏΟΓΘ [ΘΥΓῚὉ]6, Ὀὰϊ 1655 5Ἔν ῦα. 

Η!5 οοῃοοροη οὗ σοὐ ννβ [Παϊ οὗ ἴ[ῃ6 Ῥυτιίδῃ ; Πὶ5 ἰδ ρογδιηθῃηΐ, 

βίεγῃ Δηα Ὁῃοοιγοτ Ἰϑηρ. “ΑἸγΟ5᾽5 πδΐυγα ἵγὰ5 ἢοΐ ἃ 56 ῃ51:{|ν6 

ΟΥ διηοίοηδὶ οτς ; 1ἴ ψὰ5 ηοΐ οὔδ ἴῃ ψὨϊοῆ [6 οσυτγοηΐβ οὗ δε] ηρ 

ΤᾺ αδορ : 1 5 οὴς ψὨΟἢ ννᾶ5 ἰῃϑίηςσΐ 5 ΠἸΡΪῪ ἢ ἃ σανεσα 56η56 

οὗ τρῃι."". ΗΗῆξ 5κ6ἵ 45 Ἰυάρε, ππιηονοα Ὁγ [6 αὐγῇ οἤδγαςῖοσ οὗ 

[86 ἄοοτῃ ἢδ6 ν85 Οὐ σε ἴο ριοηουησθ. [Ι}ἢ δπὶ 5116 6 ἄοο5 ηοῖ 

ςοηϊοηά ψίῖῃ ἰονε. (4) [ἴῃ ψῇῆδὲ 56η86 νγὰβ ἢδ ϑβρί τυ] ὃ. ΗἨδ 
ψὰ9 ποῖ 4 ἀδνουΐ πη ᾿|ἱκα 1ϑαϊδἢ, ΠΟΥ ψὰ5 6, 'Κε Ηοβϑϑ, δ πηο- 

Ὠοηδὶ. Η:5 5ρι᾽ πιυδ}ν, ὨΙΟἢ ννα5 ἰηΐθηβα, σοηῃϑίϑιοα ἰὴ Ἰογαὶ αν ἴο 

{τὰ δηᾶ ἴῃ δηϊασοη θη) ἴο δστσοσ, ἰὴ σθοορηϊζίηρς ἴμ6 σῃδγαοίογ οἵ 

ΥὙδ ἢ 45 5ρι τσ), μα 45  ΏΟΙΥ Ἰποοηϑβίϑίεηΐϊ ἢ ἰΠδῖ σΠαγδοῖοσ 

ἴ[ῆ6 τουηά οἵ τσί4]15ῖ]ς τουϊΐης ψῆϊοῃ, ἴῃ ἢϊ5 ἄαγ, σοπδιυἰεὰ 

ΜΟΙΒηΪρΡ. Τὴ ὈΧΘΔΟΠΟΙ ὮΟ 54], ϑ6εῖκ Ὡὲ δηά ἰϊνε," νὰϑ9 ἃ 

ῬΓΘΔΟΊΘΙ, ποῖ ΟἿΪΥ οὗ τἱρῃϊθουδηθδθ, Ὀιϊ 4150 οὔ ἴῃἢ6 ἰτγαεβῖ 

Βρ᾿ [1411 γ. 

ΦΌΏΌΓ, ΣΙ. {06444.1. 8γξ, 



οχ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὃ 12. ΤῊΕ ΜΈΞΘΑΟΕ ΟΕ ΑΜΟϑβ. 

ΑἸΩΟΒ᾽5 Πη6558ρῈ6 5 ἴῃ βοῖὴδ σεϑρεοῖβ {πε τηοβί ἱτπηροσγίδηϊ οὗ ΔΥ 

σοηνογεα ΌΥ δὴ ΟἹά Τεβίδιμθηϊ ψτιῖεσ. Οτοαῖ ἰηϊογοϑῖ σΘηΓ65 ἴῃ 

δηά δρουΐ [15 πγεϑϑᾶρε, Ὀδοαυβα (4) ἰΐ 15 ἴ[ῃ6 ἢτβι οὗ ἃ 56 1|65 οὗ 

ὙΠΌΩρ5 ψηϊσἢ βἰδηα δίομα ἰῃ ἴῃε ψουἹά-}τογαῖασεβ ; (δ) ἰξ ῥίδαθβ 

8 5ἴΓ655 ροΟὴ ἴῃς οἴῃϊοαὶ 5146 οὗἉ γε]! ρίοη ρτεαΐοσ ἤδη ἢδα Ὀείοσε 
εχίϑίβα ; (ὦ 1 τρᾶυκβ ἃ ΠΕ Θροοῦ ἰὴ ἴῃς Ὠιβίοσυ οὗ [5γδὲ]}} 5 

τοϊαιίοης στ της πδιίοηβ οἵ ἴῃς νουἹὰ ---- [6 Αβϑυσίδη ροτοά. 

Ι. Τῆς τηοβὶ σϑησγαὶ δηδὶ γϑὶβ οἵ Απηοβ᾽5 πηδϑϑᾶρε ἀἰβοονοῦβ ἰὴ ἴξ 

ΟὨΪΥ ἴνοὸ οὐἵ᾽ ἴῆγαα ἐδοϊοῦβ : (4) ἃ ὑτοίουπα σοην]οἰοη οἡ σετίβίη 
5 0) εοῖ5 τοὶαϊϊηρσ ἴο σοά δηὰ δυμηδῃ ἰἰΐε ; (δ) ἃ Κπονϊεάρε οὗ 
οογίδίη δοῖβ ἴῃ Ὡδίϊοηδὶ δηᾶ ἱηιθγηδίοηδὶ Ὠἰβίοσυ ; (ὦ ἃ Ἴσοηοϊυ- 

βίοῃ, ῬνὩ] ἢ (Ο]] ον ἴῃε Ρυϊίηρ τορεῖδοσ οὗ ἴῃ6 σοηνϊοίίοη δηά (ἢ 6 

Κηον]εάρα οὗ ἴλ6 5ἰτυφίοη." 

ΤὨς τηεδβαρα οὗ Αἴηοβ τηυϑδὶ Ὀὲ οδίαδἰπεά ἴγοτη ᾿ογάβ δοίμ αν υἱἱετεά οτ 

υυϊτῖθη ΌΥ Απιοβ Ὠἰπηβεῖί, ΤὨΪ5 ἵηνοίνεβ ἴμ6 βερδγαίΐοη οἱ ἱπβευϊουβ δηὰ 
δα ἀϊτίοης σοτηΐϊηρ ἔγοπι ἴμε ρεὴ οἵ ἰαῖΐθεγ ργσορβεῖβ' Νεδυῖν ορῃἊ- ἢ} οἱ ἴδῃς 
Ῥοοῖκ ψῃΐο ἢ θεδτβ ἴῃς παῦε οὗ Απιοβ 5 ἴῃυβ ἴο Ὀε 5εἴ δϑί ἀεὶ. ἷ5 ἴο θὲ σοη- 

εςἀδὰ αἵ οπος ἰδαῖ [πε οπιϊβδίου οὗ ἴπεβ6 ραββϑᾶρεβ τηοα ῆεβ νεγῪ ΠΟΙ ΒΙ ἀΘΥΔΌΪ, 

τῆς πδΐυγτε δηὰ ἼἽοπίεηϊ οἱ ἴῃς τπεϑβᾶρο. [{ 18 πιοβῖ ἱτηροτίδηϊ, βοννενεσ, ἴῃ 

1δςε ἰηϊεγαβὶ οὗ ἃ ἴτιῃε δἰβίοτὶςδὶ ἀδνεϊοριεηῖ οἵ 5γϑ6} 115} ἰπουρἈῖ, ἴο τεϑισγιςϊ 
Οὐγβεῖνεβ ἴο ἴμοβε ροτγίίοῃβ οὗ ἴδε Ὀοοῖϊκς πε δυϊμεηι ον οὗ νν ἰς ἢ 15 Ἰποοπῖτο- 

νογ 6. ΤῊΣ οἵδετ ροτγίίουβ βανε ᾿υδὲ 85 ἱπιροτίδῃηϊ ἃ ρἷδοε ἴο ὁσονρΥ ἰῃ ἴδε 
ἰδίοτ Ἰἰτογαΐαγα. ἢν “0 των Ὁ τκης 

2. ΤΊ ρϑηο,αὶ ΟἸΣΟυ βίη 65 υηδοσ νϊοῇ ἴΠ6 πηοϑβᾶρα οὗ ΑτἸηοβ 

Μὰ5 «εἰ νεγεδ ἤᾶνα δἰτεδαγ Ὀδθὴ σοηβιάθγεα. [11 15 ὩθοΟρϑβΔΙΎ, 
Πονδνοτ, ἴο ἰοσπηυϊαίθ τόσα ἀθἤηι εν ἴπῸ οχαςῖ ϑἴδῖα οὗ δαὶ ην 

ΔΩ ορίηϊοη δραίηϑδὶ ψῃϊοῃ τῆς Ῥσορδεὶ (εἰς σοιρο] θα ἴο ΒΙΓΑΥ͂ 

Ὠϊτη56}, γε τηδῦ “411 [Πϊ5 [ῃς6 ρορυΐᾶσ ορ᾽πίοη ; Ὀυϊ ᾿ἴ νγᾶϑ ΠΟΤῈ 

(ΠΔῃ τη ϊἷ5, ἕοσ 1 στοργεβεηϊθᾶ, ποῖ ΟἿΪΥ ἴλ6 πη855 οὗ ἴῃε ῬθΟρΪςο, 
Ῥυΐ αἰδο ἴῃς τογαὶ ἔδυ δηᾶ τῃ6 οουτῖ, ἴῃς ῥγιεβδίβ, δηὰ ἴῃ6 
γναϑβὶ τ Δ] Ὑ οὗ ἴῃη6 Ρῥτορμεῖβ {ποιηβεῖνοβ. Ἐν Παῖ, Ῥγεσίβεϊυ, 

8 (6 σοηβοηβὰβ οὗ τπουρῃς ἴο ψῃϊοἢ τἴῃ6 Ῥσορῃεῖ τηδάα ορρο- 

Φ ΤΗϊ5 45 Ὀδδη Ψ6]}}] ὑσοβϑοηϊοα Ὁγ ΟΑϑὅ. 1. 89. 
Φ Ἰυδὶ ἃ5 ὑγε- ργορῃειίϑγη 5 ηοΐ ἴο Ὀς σοπίουπηάεά ν᾽] ἢ ἴῃς ἵπιὸ ργορἢ εἴϑπι, 50 

(Πἰ5 Ἰαϊῖοσ πηυϑὶ Ὀ6 κερὶ ἀϊΞκιϊηςὶ ἔτοτη τ δῖ τῆν Ὀδ οδ᾽ δὰ ρορυΐϊαγ ργορ ἴβηημῃ. ΤῊΪ5 

δ οι δ τ65 ΨΤΟΏΡΙΥ οδ]]εὰ ἔαἰϑε ρσορῃοίίσῃα. 



ΤΗΕ ΜΕΘΘΑΘΕ ΟΕ ΑΜΟΒ ΟΧΙ 

5 Ποη ὃ" ΟΥ̓́, ἰῃ δηοίῖπεσ ἴοση, αὶ γψγὰβ ἴῆς ρορυΐᾶσγ ῬσορὮεΟΥ (ΟΥ 
{ΠΘΟΪΟΡΥ) ἔτοια ψ ϊοἢ {Π|6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ὩΟΥ βερασζαίθϑ 1156] 88 ΘνῈΓ 

Ὀείοτε ὃ 
(1) Τῇε ρεορὶς με]ὰ ἔαϑὶ ἴο ἴῃς Ἴσοησθρίοῃ παῖ Ὑδῆν ἢ τγᾶ8 

ΘΖ Δτωοῃρ Οἴου ροάϑ, ἰηνίη 16 νη τλ6 Ὀουπάδγθ8 οὗ ἢϊ5 ονῃ 
Ἰληᾶ, δηὰ δὺ]ε ἴο Ὄχίεπα ἴθοβε Ὀουηάαγιοβ δραϊηδὲ ἴῃ6 Ῥόονασ οὗ 
οἴδει σοάβ. Ηδ νγᾶβ ὯΟ ἰοῆρεσ ἃ ἀεἰ Ὑ ψῃοβα τεϑίάθησα ἰδὺ ουϊβὶ 6 
οὗ Οδῆδδῃ (2.5. δἱ 5141); ἴοσ 6 δδᾷά, σι Ισγδεὶ, ἴα κθὴ ροϑϑεϑϑίοη 

οὗ τῇς οἷά 5αποϊυαγιθβ ἰῃ (δηδδη, δηἃ 88 ΠΟῪ (ἜΘβρ ΘΟ Δ ΠΥ βϑἰηος 

18ε τοοϊϊηρ ουἱ οὗ Β44|151}} ἰὴ νϑγὺ ἵτ ἢ ἴῃ6 ἀεῖγ οὗ ἴῃς ἰδηὰ. Τὸ 
Ὅδ 5υτο, ἢ6 Παά, ἴῃ ᾿ἰάἀφαϊἰστῖς ἰδϑῃίοη, Ὀδθη ἰταηβίοισε ἃ ἴο ἃ σαϑϑὶ- 

ἄδῃος ἰῇ [6 οᾶνθῃβ, δηά (ἢ δὰ ἱπῆυοποθα βοιηοναῖ ἴῃ 6 

ΡΟρΡυΪΑΥ πλϊπᾶ. ΥὙοῖὶ ψῆδὶ νγᾶ58 Θ5ϑθ 14} παϊμγαζενε σΟὨ ΓΟΙ]οα 

τὰς [πὸ δηὰ τπουρῆξ οὗ [6 πηᾶ5568. μὴ 
(2) ΤῊϊ5 ἱηνοϊνεὰ ἴῃς [πουρσῇξ οὗ ὙΑμν ἢ 85 Ὄχοϊυβίνοὶν Ἰηΐοῦ- 

οϑιεαὰ ἴῃ Ιβγϑεὶ, 85 βδαϊϊΞῆςά, τπεγείοσο, τ ἃ ἀενοϊίοη ψὨ]Οἢ 

τοϑισοἰθα 1156]{ ἴἰο ἢῚ8 ΟΥΒὮ]Ρ. ϑεγνίος ἴῃ ἴΠ6 Οττ5 Ὀσοβογ θα 
ψΟΙ]α βοουσα ἴῃ 6 σοηϊζλυοα 5ἰΓοηρίῃ ἀπά δχίβδίθηος οὗ [Π6 πδίϊοη. 
θη “τὰς ἀδγ οὗ Υδηνες,᾽" τδουρῃϊ ἴο Ὀ6 ποῖ ὰσ ἀἰβίδηϊ, δοῖι!}ν 

οδῆγδ, ἴμεσς ψουἹὰ Ὅς τεῦ ἴσοι 41} αἰ που] ἶ65, ν]οῖοΟΥΎ ονοσ 4]} 
τε δἰ πἰηρς ἴοθβ. Τὸ [(Πίηκ οὗ Υδῆνεἢ νιϊθουϊ Ισγαθὶ νγὰ5 αὐϑυτσά ; 

ίοσ παῖ οουἹὰ ἢδ ἀο, ον ψουὰ ἢ6 σοπηάπυοϊ ὨἰπΊ56 1, νους ἢ 15 

Ρεορίε»Ρ νμαὶῖ νουἹά Ὀδοοπηα οὗ Υδηνθῇ 1{ 15γαοὶ νεγα ἴο ρϑυϑἢ ἢ 

ὙΕΙ͂ οσ (ἢ 15 ννᾶ8 οἡ ἴῃ δαϑἷβ οἵὗἨ παίυσα ἰβγα, 7 οὐ οἡ ἴῃ ρτουηὰ οὗ 

ἃ νΟΪ ΠΙΔΓΤΥ δοῖ ἴῃ [ῃ6 ἰογῃ οὗ ἃ σονθηδηῖ, ᾧ 1ἴἃ 'γὰ5 οηθ ἴῃε 1655 

παδοπαδερε, πὰ 85 δοσορῖθα ὉΥ ἴπε ρτεαῖ ὈΟαγ οὗ ρσγορῃεῖβ ῇο 

Πδὰ τίβεῃ δῦονα ψῆδῖ τυ ἤανθ Ὀδθὴ ἴῃ δύ! οῦ δηά 51}}} τγογβ 
σΟΣΔΓΩΟΏ δοϊϊοῖ ἰῃ Ὠδῖυτα! στη. Βαϊ πδίυγα δηλ τγὰ5 ἰἴ56]ζ ἃ ἰογπὶ 

οὗ τδιοηῃδιβῃ ; ἴπὸ ἰαϊΐεσ, σοηβθαμπθηῖνυ, ἱποϊυάοα ἴῃς ἰογηοσ. 

Τῆς Ρδορΐο, ἰΙεα ὈΥ ΠΘΑΙῪ 411 ἴῃς Ἰεδάογϑ, Ἰητογρτγεϊεα [Π6 ῥσοϑθηῖ 
Ρεποά οὗ ρεϑᾶςεα δηᾶ ργοβρουῖυ, στονίηρ ουἱ οὗ ἴῃς νἱοἴοτ!ε5 ραϊηδά 

ΦΟ πα τΐρἢ αϑὶς, ὅν 5 Αποβ ορροϑίῃνρ δῇ οἱὰ ογάεγ οὗ [ἢΐηρϑ, οὐ ννᾶβ ἢ δάνοοβδί- 
ἴῃ Ξοπιδίῃίης πον ἡ Τηο δήσνοεῦ 5, ες αἀἰὰ Ὀοϊῃ, Τῆς πὸνν ἰάδα, οτ ἴῃς οἱὰ ἰάδα 

ψὩϊοἢ Ὧ6 ἐπι ρῃαΞπὶζεά, τνΔ5 ἀδδηϊ εἶν ορροκοά ἴο ἴῃς οχί πη ουὐττοηΐ ορἰηΐοη, Τα 

Ῥιεβεηίδίοη οὗ ἰϊ ὉΥ Απηο5 τπιδάς ἰϊ, ίοτ ὑγδοῖϊοδὶ ρυγροβοϑ, ἃ πον ἰάθα, αἰ πουσῇ Ὧ6 

ΟἸΘΑΓΙΥ τερτγεβεηϊεὰ 1 85 βοπηεϊπίπρ ποῖ ὑπκηονῃ ὄνθη ἴὸ ἴῃ6 ρθορὶδ. 

1 8ο ἐς. ΝΝ  ε. ῥγοΐ, 460; 51. Αεΐ, ττὸῖ,, το; ον γ, ϑόηε. Αγίορτα εν λρι!ν, 

Ϊ, 2. 

1 80 τ΄. Οἰεβεῦτοοδι, δὲς σετελΓτλ᾽έιλῥἭιολλεὶξ Ὧ. δἰκαϊδεκπάες; Ἰζ. 28. Ν. 641. 



ΟΧΙῚ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃ ἴῃ6 ϑγγίδη ψᾶ8, ἃ5 ἀδδηϊῖα ᾿ηα]ςδίίοη οὗ δῆτ ἢ 5 ρΙδαϑυσε δηὰ 
βδιἰϑίδοϊ[οη. Ὑαῖ τῆογε οου]Ἱᾶ ἢ6 αβκὴΡὺ ΠΙά ἢξ τοὶ Ὠἰτη56 1 58ιδτς 
ἴῃ τηϊθ Ὀτοβροσι δ Ἐνουγτῃίηρ, 825 ΠΟΥ νἱονεα 1ἰ, νὰ5 ἴῃ στῖρδί 

σοηα!οη. 
(3) Α Θοσο τ οὗ Ὡδίϊοπα  ϑη (845 ψῈ6}} ἃ5 οὐ πδίιγα 51) νγὰ5 

τῆς ὈοΙΙοῦ ταὶ Ὑδῆνθ ἢ ννὰ8 Ὡοΐ ΟἿΪΥ ρῥ]οαβθα ἴο ἔδνοσ ϑγδεὶ, Ὀυΐϊ 

Α15ὸ δοίυδι!ν Ὀουηά ἴο Ρῥτγοῖθοϊ ἴπεὶγ Ρο] τσ] ἰηϊοσγεϑίβ, σι δοιυῖ 

Γοίεσθηςθ ἴο ἴΠΕΙΓ τῆοσαὶ οοηάυοῖ. Ηδς πιρῃϊ 5ῇον ἢ 8 ΔΏΡΟΙ 

ἴου ἃ ἴτηθ ; Ὀχϊ ΒΟΟΠΟΙ ΟΥ ἰδίθσ, ψιπουΐ τείεγθηοα ἴο σρῃϊ ΟΥ 

ψτοηρ, ὃς τηυϑῖ ᾿ἀθητν Ὠἰπβ 6} ἢ ἴἤο86 ῇο ψεγα (ἢ5 Ὀουπά 
ἴο ἢϊτὰ ὉΥ ἴῃς οἰοβεϑὶ Ὀοῃά, ψῃοῖῆοῦ ἰῃδὶ οὗ παΐυτε ΟΥΓ οὗ οονό- 

Ὡδηΐϊ. Τὸ δὶτὰ νὰ5 δοσοαβα Ὧο ορίϊοῃ ἴῃ ἴῃς πηδϊίοσ. [Ιἢ οἴΠΟΣ 

ψογάβ, ἢ6 σου] ποῖ δοῖ ἰονασά [1586] οὐ ἴῃ Ὀδϑὶθ οὗ δἰῃίοδὶ 

οοηϑιίἀογαίίοη. Τῇθ ὨΘηΟΙΠΘΙΒῺ γγδϑ ΠΟΏ-Τ ΓΑ], 2.5. ἡδῖαυταϊ. ΤὨΘ 

15:86] οὗ ἴπε86 ἘΠῚ65 ““ περίθοϊοα ΘΗ ἤτον ἢ15 (Υδῆν θ᾽ 5) δἰ] οαὶ 
σὨδγδοῖοσ.᾽ἢ 

(4) Α 5εςοοῃᾷ σογο ασν οὐ παι Δ] 15η0| 5 ἴῃ6 [δα] ηρ Θηΐοῖ- 

τα Πα σοποσγηίηρ Ὑδῆν ἢ 5 το ΔΈ] Οη ἴο οΟἴΠΕΥ παϊίοηθ.Ό [{ ννὰβ 15 
ἅἀαπῖγ, ἴῃ ἔδοϊ Ὠϊδ5 Ὠἰρῃσαβδι πιηοτίοη, ἴο ἤρῃϊ τὰς Ὀδ[165 οὗ 815 Ῥ6Ορ]6 

Δραϊηβῖ {ΠΕΙΓ ΘΠΘΠΊ65 ; δηά ἢϊ5 βἰγεηρίῃ, σοι ρασοα ἢ ἰῃδὶ οὗ 

ΟΙΠΟΙ ἀειτο5, ννγὰβ τηθαϑυγεὰ ὈΥ ἰἢ6 βδύσοθϑθ ΟΥΓ (δίΐυσα οὗ ϑυςῇ 

ὈΑῖ1165. Βιιϊῖ, δβϑιάς ποτὰ [ἢϊ5, ὑδῆννε ἢ; μδα ποιϊῃϊηρ ἴο ἀο ἢ ουϊ- 
546 παϊοῃβ, ῆο, ἴῃ δδοῇ οᾶβε, δα πεὶσ ον ροάβ. Ηδ 15 Ἷοη- 

σοτηδα ἢ ἴπϑῖὰ ομν ψΏΘη [ΠΟΥ 566 Κ ἴο ἰη]υσγα [5γαοὶ, ΕῸΓΣ βοῇ 

ἸΠ]ΌΓΥ ἢ6 Μ11 υδ6 ἢ]5 Ὀεβὶ δπάθδνοσ, ἴῃ ἴυγῃ, ἴο ᾿ΠΗ͂Ϊος 1] ΤΥ ὩΡρΟοῊ 

ἴ[ο. Ηε δά (ἢ σον ἢ5 ΡΟΟΙ δραϊηδὶ Εργρί, ἴῃ (δηδδῃ, 

Δα ΤΟΟΘΉΓΥ ἀραϊηδὶ ϑγτία ; Ὀπΐ 15 Σαϊδι ἸΟΒ ἢ ἴο [656 ὩδίΟῺ5 
σοαϑοα ψῆσδη ρεᾶσα ψὰ5 ἀδοϊαγεα. [Ι͂ἢ δὴν ἀδδ)ηρβ, [πεσαείοσο, 

ΜΙ ΟἾΠΟΙ ἡδίοηβ, ὑδηνεῇ δοῖβ αἰ σεοῖῦγ δηα Χο  υϑῖν ον [ῸΓ 15Γ86]. 

5γδ6] 15 ἡ ΠΟἾΪΥ ἢΪ5.; 6 5 ΨΏΟΙΙΥ [5γ86}}8. 

(5) [τ ννᾶ5, 51] ἐασίῃοσ, [6 σοηνϊςοη οὗ ἴμε Ῥϑορὶς [δὶ Υδἢ- 

ΟΠ 5 ἴδνοσ ψὰ5 βδεουγαα δηά ἢ5 Δῆρεσ ἀνεγίθα ὮὉγ [ο]]ονίηρ ουΐ, Ἰῃ 

115 ναῦῖοιϑ ἔοσπιβ, [ἢ6 σεγοτη ηἶδ] οσ ουΪϊτ5 ΠΟ ἢ ργανδιϊθα δἱ [ἢ 5 

Ῥεποά. ὍΤῇηε δοϊάϊηρ οὗ [δϑναϊ]β, (ῃ6 ῥσγεβεηϊδιίοῃ οὗ βϑδοσίῇοθϑ, 

5 5οι) τ ϊηρ, Οἡ ἴῃς οὔδ ἢδηά, πα 5ρΟηβδὉ]6 ἴο σε] ρίοη ; δηά, 

Οἡ ἴμε οἴδεῦ, δἰϊορεῖμοσ ϑαιἰϑίγνίηρ ἴο ἴῃ6 ἀεφιῖγ. μαι ἃἀἸὰ ἢδ 
ἀδϑίσε ὃ Οἱ, ῥ᾽] ρτίπηαροβ, Δη ἃ Ὀγαΐβεϑ ᾿ βίης οἴμονγ [Ὠϊηρ5 ἴδῃ 
ἴῃ6856 οσουϊὰ Ὠαγαϊγ 6 ἐεχρεοϊεά. Ὑδηνθῃ ἀδτηδηᾶβ [656 ; ποιίῃίηρ 



ΤΗΕ ΜΕΘΘΑΘΟΕ ΟΕ ΑΜΟΘΒ ΟΧῚΣ 

ἴΏΟΓΘ. Τα ἱπογθδϑίηρ ΠΟ. Πη655 οὗ [656 τοαυϊτειηθηῖς Ῥτοιηοίοα 

Ἰη]υ5Ώς 6 δηᾶ ἱῃῃυταδηϊγ." 

(6) Τῆς σογο ϊασυ οὗ ἴῃς ῥγεοδαϊηρ 15 σοηϊαϊηδα ἴῃ ἴπῸ νοσαβ 
αϑῖ υδεα, “ ποίῃίϊηρ, πηοσο." ΤὉΤῇῆδ Ρδορὶθ υπάοτγϑιοοα [ἢδὶ τηοσαὶ 

ἀε! πα θῃο165 (ἢ 50 ἴᾶσ, ἰηάἀθοά, 45 ἴδ Υ σεοορῃζΖοα ἴΠ6 εχἰϑίθησα 
οὗ ΔΩΥ 50. ἢ} ψεγα δητ γον ονοτ]οοκοα Ὁ Ὑδῆνεῃ ; ῥτον! 464, οὗ 

οουζβα, ἴα γ φετγίοστηθα {δι 0} ἴῃς τουϊΐης οὐ 5δογίῆοθβ. Τῆἢδῖ 

ΤΟΥ ψοτα ἢοΐ ΘΏΓΓΟΙΥ Ἱσηογδηὶ οὗ τῆοσαὶ ἀἴ165 15 οἰθασ, μοΐ ΟἿΪΥ 

Ὀεοδιι56 σογίδί ποσὶ αἰἸ5Ε 1] ΠΟ ΠΟ 5 γεγο δἰγοδαν Κηόνῃ ἴο 4}} (ἢ 6 

νόου], Ὀυζ 4150 Ῥδοδιιβε ἃ σοάδ, ἰαΥρ Εν πΟΓΔ] ἴῃ 115 ομασδοίεσ, ἢδα γὸ- 

σοΏΕἾγ Ὀδεη ἰοσταυϊδίθα (Ρ. ἰχῖν). Βυΐῖ ποιν ηοιδηάϊηρ τΒοῖν δοῖι 4] 

Κηονϊεάρε οὗ τρῆϊ δηᾶὰ νψτοηρ, δῖ ἰεαϑὲ ἴῃ σουΐδίη ραγιϊ οι αγβ, [ΠῈῪ 

αἸά ποῖ Ὀεοϊίενε τἰῃδὶ τλογα! ν τγᾶβ ἃ ὩΘΟΘΒΘΑΙΥ ἰδοΐου ἴῃ το]! ρίοη. 
[1 νᾶϑ, 1ῃ ἰδοΐῖ, υμηδοθϑϑασυ, 1 τῆς τουϊΐηθ οὗ ΟΥΒΏΙΡ νγὰ5 β΄ ΓΙ ΟΕῪ 

οὐβεσνεα. Τῆϊ5 σοησερίοη 5 ἐπα διηθηΐαὶ ἴἢ [Π6 δαυ]ν ϑθηλ τς 

τε σ᾽ οησ,7 δηά οἰρηιῆεα ἴῃδϊ τηοσαὶ ἀείεοϊβ οσθ, Προὴ ἴῃ ψῃοΪθα, 

ΠΟΙΆΡΑΓΔΓΝΟΙΥ υηϊτπηροτίδηϊ. ῬΟΙΠΑΡΒ ἴμ6 ἀδοδίοριυθ τνὰβ ποῖ 50 

ΟἸεα ΓΙ ἃ τηοσὰὶ οοάθ 85 ΜῈ ΠΟΥ͂ τερασὰ ἰΐ, οσ, 1 δυςῃ, δά ποῖ 

γεῖ Ὀδδη ἴκϑὴ 85 δυϊποσιδῖνα (Ὁ. ἰχ [..). 

(7) Αϑϑογτία νᾶ5, οὗ σουγβο, ἰη ἴῃ6 τῃουρῃϊ οὗ τῃ6 Ρθορῖε ; Ὀαυϊ 
{πεν ἀϊά ποῖ ἔδαγ ἤεσ. ὙΥ̓ΏΥ μου ἴπὰγ}} Ηδὰά ποῖ Ὑδῃνεῆ ρίνεη 
ϑυ Ποϊθηῖ Ἔχ ὈΓΙΟὴ οἱ ἢἰ5 βίσθησίῃ ἴο ψαγγδηΐ [Π6ῚΓ ΒΌΡτγει6 σοη- 

Βάφησς ἴῃ δἰβ δ! γὺ Ἐργρὶ δηᾶὰ ϑυτῖα εγα δαυδ]γ ἰπιεγοϑῖθα 

ΜΠ Ι5ταοὶ δηα υ4ἢ ἴη ϑἰδηάϊησ οὐδ ἀραϊηθδὶ Αϑϑυγίδ᾽ 5 οἰ δἰ ΠΊ8. 

Αηά Αϑϑυτσία, βυγοὶγ, σου Ἱά ἢοΐ ὀνεροννεσ ἰουσ παίοηβ [15 Ο]Ο5 Εν 

ἰηἰοτοϑιθα ἴῃ δδοὴ οἴμ᾽ ὑγοϊεοϊίΊοη. Ἐ βί6θβ, Αϑϑουγία νγὰβ οἴϊϑῃ 
ΒΟ ΠΟΙΒΙΥ δηραρεά ψἱ ἢ τανο]ῖβ ἰῃ οἴμοσ βεοίίοηβ οὗ “ ἤῈσ ἔσυρε δηά 
ἀἰβοτρδηϊζεα διλρίσο. Σ [ἢ ΔΩΥ οδ56, Αϑϑυγία αἰά ποῖ ὉΠ|ΓΟΓΠΊΪΥ 

ΒΘ ΟΡ 411 Ὀείοσε ἤθσ. Ὑἤοσα νγὰ5 δἰνναγϑ ἃ ροοα σῆδησα οὗ βυςσοεβ8- 
[1 ορροβίϊίοη. δἥεγε ἴῃ6 ῥσόρῃδῖβ ᾿ποιηβεῖνεθ 850 σοηδάεδηϊ οὗ 

Αϑϑυτ δ᾽ 5 ρίδοθς δηα διΐυσγο ϑύσοθϑθ 845 ἴο τῇδῖα ὑῃδιηδίσυουβ τχθη- 
τη οὗ ΠΘῚ ᾶτηδ ἴῃ {πο ὶς ὑτγεα!ς οἢ5 ὃ 

4. ΤἼα σοην!οῖοηβ οὗ Αἴγοβ οἡ ἴπ6 βυῦδ)]εοῖς πηθηϊοηδα δῦονο, 
ἩΠδίθσνου ΓΊΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη ἴΠ6ῚΓ Βοῦσος, ΕΓ στ 1 4}}γ ἀἸ εσθηῖ ἔτοηὶ 

ἴῆοβε οὗ ἴῃ 6 ῬΘορΪΐα δἵ ἰατρθ. Ηΐ5 ἱσαϊηΐηρ ἰῃ ἴῃ6 ἀδϑβασί, ἢ15 ἴγανθ]5 

4Φ(ῇῃς. 28. τοό. 

ἘΟΑΞΒ. 1. το3. [ἰ 15 ἴοο της ἢ ἴο 54Υ 1ῃαἱ ἰξ δὰ Ὥδνοῦ Ὀδοη Τοἢ Δ] οηροά. 
7 (΄. ΟΑΑΞΚ. 1, οὔδρ. ΙΝ, “Τῆς πῆμοηος οὗ Α5ϑγτγία ου Ῥγορδθογ." 



οχὶν ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴο ΟἴδοΥ σουηίγ65, ἢ15 δοαυδ᾽ηΐλησα ψ] (ἢ ἴῃς ἰ464]5 οὗἉ ΟΤΤΏΘΙ σΘΠΘΓ- 
δἰίοηβ, ἰορεῖμοῦ ψ ἢ ἢ15 ἀρρτγεοϊδίίοη οὗ πε ῖγ Ἰά 6415, Π15 σαν οὗ 

15.846 }1|5ἢ 116, ---- [ῃ656, σοτηδα ψὶτῇ [ῃ6 α01.4}}:168 οὗ τη δηά 

ἢδασγῖ Ὀεϑίονοα Ὁροὴ ἢϊπὶ ὈΥ δὴ 4|}1- 56 Ῥχονίάθῃςθ, ρὑτγοάαιςεί, 

ὑηάον τῆς αἰτοοϊίςοη οὗ [δὶ 54πι6 Ῥτιον!ἄδηςς, οσοτίδϊη σον] [05 

ψοἢ ἢ6 νὰ ΘηΔὈΪοα ἴο ἜΧργαββ ἰῇ ἃ ἴοστῃ ἀδβηδά ἴο ἰηβυδηος 
τηοβὲ ν τα} τ[ῃς ψΠΟ]6 ττοπὰ οὗ τεϊρίουβ [πουρῃϊ. 

Τῆς τουρῆϊ οὗ Απιοβ ἰ5 οὗ ἵνο Κἰπᾶβ: (1) Μυς ἰ8 βἰτυρὶν ἱῃ ἀΐτεοῖ δπίαρ- 
οηΐβαι ψ ἢ τς ρῥγενδι] ης ἰπουρῶϊ. Καηον]εάρε οὗ ἴῃς Ρορυΐατν δα] ηρ οὐ 1} 15 

οὐ [Πδἱ βυῦ)εςῖΐ τηεδῃβ πον]είρε 450 οἱ [6 ρῬοϑὶϊϊομ ἴδίκεπ Ὁ Απιοβ, βίπος 

ἴῃς Ἰαϊϊεν 15 ἰὯ6 νεῦγὺ ΤΟΡΡροβίῖς οἵ ἴδε ἔογστηθοσ. ΤΉ Ϊϊβ, Ὠονανοσ, τδὺ ποῖ Ὁς 

οδ]]ςἀ περϑῖϊνς, ίοσ ἴπετα ἰ5 αἰνναυβ ἴο "6 βεϑὴ ἴῃς ἴαγρεσγ, [Ὁ]16τ ᾿οδοδβίηρ ψὨὶς ἢ 

ὑπο] ϊε5β. (2) Μυςῇ, οὐ ἴδε οἴμεγ παπᾶ, τὰν Ὁς ἀεβογί θεὰ 88 βἰγοηρὶν 
Ῥοβίεῖνςε, 2.6. ἃ5 ἴῃς 5βἰδίετηθῃΐ οἵ τοβίαϊεπηθηῖ οὗ δνοτδϑιίηρ ἴσῃ.  αβ ([]5 
ἴῃς βιβὶ βίδίεηθεηῖΐ, Οὐ ΟἿἿΪἿΥ ἃ τεβίδίειηθηῖϊ ἢ ὙἼΠετα ψετῈ α͵5ο βοῆς ρορυΐαγ 
θε]Ἰεία, αἰϊετναγάβ οοηάἀοτηηεά, σοποστηΐϊηρσ ἢ] ἢ ἣς ἀοα65 ποῖ βρεδὶς (νυ.:.). 

(1) Τῆς ροά οὗ Ατηοβ τνὰ5 Ὑδῆνεῃ οἵ Ηοβίβ (ἰδ ᾽Ε 5 68}.}.8.}.9 
[Π15 Ἱποϊαα θα ἴῃς Ὠοϑβίβ οὗ ἤδᾶνθη 85 ΜῈ]] ἃ5 οὗ δβαγίῃ, παίυτο, ἀπά 
πδίίΐοηβ. Οηδ οὗ δὶ δνοσίί6δ δχργαβϑίοηβ ἰ5 “ ἵοστά Ὑδηνθη,"} 

ΜΠΙΊΟἢ οσουγβ ἤϊαοη {1π|65. ΤῸ Απιοβ, πο, Ὑδῆνθἢ ννὰ8 αἷ- 

σουενγεῖρνι, οι ῥοζτη2. 

(α) Ηΐβ ΡΟΝΘΥ ΟΥ̓ΕΣΥ Ὠαῖυτα 15 56 θῇ 1 ἢὶ5 σοηΐτοὶ οἵ ταὶ, ἢ1}}- 

ἄεν, Ἰοουπῖθ, δῃηὰ ροϑϑι]ὶθηος (451), 45 ψῈ}] δ5 ἰὴ [6 τοδὶ τηρ οὐ 
αὐυδκίης οὗ ἴ6 εδασίῃ, ἢ δηά ἴῃ (6 στἰϑίηρ δηή [] της οὗ ἴῃ6 ΝΙ]Ες 

(85 οὗ) ; δῃηά ἴῃ ᾿ἰβίοσῃ ἰΐ 15 πηδηϊδϑῖθ, ποῖ ΟὨΪγ ἴῃ Ὀτηρίης [5γ86] 

ουὶ οὗ Εφγρί (97), Ὀυΐϊ ἴῃ ὈΠηρίηρς ἴῃς ϑυγίδης ἔσο Κίγ, δπά ἰῃς 

ΡΠ 5 η65 ἴσου Οδρῃίοσ (1), δηά ἴῃ τῆς αϊτεοιϊίοη οἵ ἴπ6 ἀδϑ τ Ωγ 

Μη ἢ ἢ δβϑυηγχαβ ἴῃ [6 οα56 οἵ ῬὨῃι 54 (155), Αὐρθοη (115), 
δηὰ Μοδῦ (2. ὃ) ; δηὰ υγίμοσ, ἰ σθᾶοῆεβ ἐνθὴ ἴο πεάνεθη δηά ϑΠθοϊ, 

δοῃς νι Οάγηηοὶ δηὰ ἴπε Ὀοϊίοτῃ οὗ [ῃς 5εὰ (ἢ ὃ), ---- 41} (ἢ ϊ5, ἴῃ 
δἀαϊοη ἴο ἴπΠ6 τηδηδρεπγηθηὶ οὗ [5τ86}}8 ουσγῃ δῇαϊσβ, ὈοΤΏ βρί ταδὶ 

ΔηΔ πιαίοτίαὶ. γε τὩδυ ποῖ ἰοσρεῖ, δονένεσ, ἴπαὶ ἴῃ6 παι οῃ 5 
τοίοιτοα ἴο ἴῃ ἴῃεβα 5βἰδίθτηθηῖβ τὰ [ἤοβθ Ὡδδγ δὶ ῃδηά ((ἢ 5 Ῥοννεῦ 

15 ποῖ σία ἴο 6 αηΐϊνοῖβα]) ; ἴῃδῖ ἴο ἴπ6 ροάβ οὗ οἴπεὺ πδίϊοῃβ 

ΓΠΟΙΓ ΟΙΒΏΙΡΟΙ5 δι υϊοα [6 βαῖηθ ρόνεῖβ ; παι ὈοΓὴ ] δηὰ ἢ 

5 Οη ἰηίεγργοίδιου οὗ ἰ(ῃς ρῆσγαβε, ν. ὑ. ἰχχχίχ. 
τῇ, σε. 58. τοῦ ῖ. 
1 Οἴδεσ ραββϑαᾶρεβ φυοϊεά (65. Ὀγ Ὦτ.) ἰῃ ἡ] πιγαοη οὗὨ [5 ἰάς8 ᾶἃζὲ ἰαῖς (υ.ἐ.). 



ΤῊΕ ΜΕΘΘΑΘΕ ΟΕ ΑΜΟΒ τ ΟΧΥ 

Πδᾷ ἸοςΔ]1Ζεὰ Ὑδην θῇ ἴῃ ἤδάνθη Ὀθείοσε Απλοβ 5ροῖς : [ἢδΐ οὐ οἰ 5. 
845 Ρχοῃοιηςθδά 85 ἰαΐα (Π6 ρβϑαρεθϑ οἱ οἰθαγοϑβῖ ἱτροσί (υ.2.) ; δῃηά 
ΠΏΔΙΪγ, ἴμδῖ ἴῃ ΑΠπΊΟΒ, 80 δι ἃ5 ὰ οδὴ ἀἰϊβοονϑῖ, δῆ ἢ ἢδ5 ΡεῚ- 

ΒΟΏ8] ἰῃίθεσοοισδα ΟἿΪ ΜΙ 1σγαεὶ, δηαὰ [μδΐ, ἴοο, ψΊ] ἢ Ι5γ8 6] 85 ἃ 

πδιοη. 
(ὁ) ΤῊϊ5 συρροβῖθ ἴΠ6 πυσϑίοη ὙΠΟΙΠΟΓ ψὰ Ὦᾶνα ἤογα τοδὶ 

τηοποίμείβ. 7 [ΙΓ Αἴῆοβ δῆγνθογο ἀθηϊοδα τς οχίβίοπος οἵ 4]]} 

Οἴου ψοάβ, ἴ[ῃ6 οἂδ6 νου Ὀ6 οἶεασ. Βυῖ ψῇεσγα 15 ἴῃεγα βυςοῇ ἃ 

ἀδηϊα] ὃ Τῆδ ᾿ηϊοσιηθαϊδίε βίαρ Ὀεΐνθοη ἴἢ6 σοποδρίίοη δηΐοσ- 

τιϑΔϊηεὰ ὉΥ Ι5τᾶ6] ἀπά ἴῃς Ἰαΐεσ οοῃοθρίίοη οἵ πιοῃοιμείϑτη 5 ἴῃαΐ 

οὗ ὑπ]! ρονοῖ. ΤὨ]5 ἴῃ 11561{ ἀϊὰ ποῖ Θη ΓΕ βῃαϊ οὐἵ τῆς 
1464 ἴπμαὶ ἵετο ψεσα οἴου σοάβ. [15 Ὀοιζοσ, [ποσγείοσε, ἴο υηάδσ- 

βἰδηα τῃδῖ 1ἰ 5 “« Ῥο]ϊεΐ ἴῃ ἴῃ 6 ὑηαυδ βεα συ ρεγ ον οὗ Ὑδην θῇ 

50 δὑυβοϊυίζε 45 ἴο Ὧδ6 ῥγδοί δ! !ν ἃ Ὀε]Ἰεΐ ἴῃ ἢ οὐ] ροΐθησα," 1 ΟΣ 

ἴῃ οἴδον ψοσάς, δἰ ἢϊοδὶ σποηοϊῃοίβη ἢοΐ 5: ΠΟΥ, Ὀὰϊ “ ἴο 41] ἱῃίθηῖβ 

Δα ῬυΓΡΟΞΚ65.᾽} ὃ 

(ὦ) Βαυῖ νῃαῖ τεϊδϊίίοη ψουἹά ἴπεβ6 οἴδεσ ροάϑβ βυυβίδίη ἴο Ὑδῃινεἢ, 
ποῦν ἴῃδἱ ἢ6 ροββεββϑά [5 υη] τε ρονοῦ δ 1 Ὑδῆνθῃ Ὀτουρῆῖ 
τς ῬΒΠΙπεϊπα5 ἔτοτι Οδρῃϊοσ δηᾶ ἴῃς ϑγτίδηβ ποτὶ Κὶγ (45, ἰηάεεά, 

ἢ6 ἀϊά Ὀτίηρσ βγεῖ ἔσγοῖὰ Ερυρί), 6 πηυϑῦ ἤᾶνα δοϊβα [ἢ ἃ ψΑΥῪ 

ΠΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἴδ6 Μ1]1 οὗ ἴῃ6 ροάς οὗ ἴῇοβε σουηίτθβ, ἴοσ πὸ ροά 

νοῦ τ] ΠΏΡΙΥ Ῥαστηϊς ἢἰ5 Ῥθορὶα ἴο ὍὈ6 ὈτοΟκοῃ ἀΔΥ ἴγοπλ ἢ ἰ ΠῚ. 

ΤΏεβα δηᾶ οἴδποσ κ ἢεαίΐμθη ροάβ ᾶζθ, 1ῃπογείογθ, ᾿ῃέουοσ δηὰᾶ 

Βυῦ)οοῖ ἴο Ὑδηνθῆ. ““ΤΏΘΥ ΤΔΔΥῪ [Ὁ ἃ [{Π6 Ὀγαϑυτωρ τ ΠΟΙΒΙΥ 

ἰτηλρσίης τπετηβεῖνεβ ἴο ἢᾶνα ἱπάερεπάεηϊς ρόνεῖ, Ὀυΐ ἴῃ τϑα! 
[ΠΟΥ ΟἿΪΥ σα οὐἱ ἴῃ6 Μ}}}} δηά σοτπητηδηάβ οὗ Ὑδηνθῃ " [ (οἴ. 
15. τοῦ). Υδῆνεῃ, τΠδη, ἰ5 ἃ Οοα ψῇο ἴῃ βαι]δτ τἰτη65 ἀείεαιϊεά 
[ῃῆς ροάς οὗ Ἐργρί, ῬὨΠΠ5114, (αμδδῃ ; ἴῃ ποσὰ σϑοεηΐ {ἰπγ65, ἢς 

ἢδ5 ονεσίῆγονη ἴῃ6 Ῥῃοεηϊοΐδη Βδαὶ δηᾶ ἴἢ6 ϑυσίδῃβ. [{ 15 δᾶβῪ 

ἴο 566 ΠΟΥ͂ ἴδε Ὠἰβίοτυ οὗ τῆς ραϑὶ δηᾶὰ (Π6 ψοτὶς οὗ ΕἸ} 4 ἢ δηά 
Ε]ιϑλα ΠοΙροα Ατηοβ ἴο ἴἢ]15 ροϊηϊ οὗ νίον. 

(72) νΥμαῖ ἰβ ἴο ὃς 5414 οὗ ἴπΠ6 δηϊῃσοροιηογρ 515 στ ρ]ογεά 

ἴῃ ΑἸηο5, ἐς. αῆννοἢ 885 δὴ διτηθα ὙΔΙΤΙΟΥ ἃρδίηβί [ΘΟ ΟΔΠ1 5 

δουβδε (75); ἴῃς οὔδηρε οὗ ρυγροβα ἄυε ἴο ὈΓΓΥ ἔοτ ἢΪ8 ρεορὶς 

« υῆπ), 7Αφοϊ, τῶι ἴ. 

ἐ 8ο Ταγίοσ, 28. 1. 86; Ὧτ. 1:οῦ 8. ; Ὧδ. Ο. 7. 7Ἀεοί, ὅς ; Ἰζὅ. Μαωῤῥῥ»οδίενιε, 

οἶδΡ. ΥἹΊ. 
18Βυ. Δ ε1. 123. ὅ (ες. 58. 157. Ι Βυ. Χεΐί. 124. 



ΟΧΥῚ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

(γ) ; ἴῆε ρῆγαβοβ “" ἴσῃ τὴν δδηά" (15), ““ ν1}} ποῖ 5π161} " (5), 
“αγ65 οὗ ἴῃ 1,οτὰ Ὑδῆνθῇ " (985) ; ἴῃς τεργεβθηϊδιου οὗ Ὑδην θῇ 
85 ἰδἰκίηρ δὴ οαἰῃ (42 65“ 87); δπὰ ἴῃς δρρϑάσδῃηςς οὗ Υδηνθῃ ἴῃ 
τῇς νἱβίοη5 (γ᾽ “7 8' οἷ)  Ὑμεδθε ᾶῖὲ ποῖ δνϊἀδησαβ οὗ οσιάδ σο- 
Ἰϊσίου5. ἰπουρῆϊ, Ὀαῖ, κ6 δἰ π΄ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟἢ5 ἸῺ ΟἿ ΟΥ̓ ΓΕ] ρου 

Ιαηριαρε," ατίβα ἔτοπὶ ἴῃ6 αἰ ΒΠσα Ὑ πΠϊ ἢ 5 ἰΠΠοσεπς ἴῃ ΔΩΥ ότι 

ἴο Ταρτοβθηΐ ἴἢ6 ΡΘΙΘΟΉ Δ ΠΥ οὗ ἀσιῖγ. ΤΠοΙα 15 ἴῃ [ἢΪ]5 ἰδηρσυαρα 

ὯΟ 5γνῖνα] οὗ [Π6 ΤΌΥΙΏΘΥ παῖνα Ὀ6]16Γ τῃδὲ Ὑδῆνγθ ἢ Δα ἴῃς ἰοσγη) 

οὗ ἃ ῃυμηᾶὴ Ὀοάγ. “Α οἷεασ ἴοσγιηιἶα ἴοσγ ἴῃ6 ῃοίϊΐοη οὗ Ῥδζε 

ΒΡ τ ΔΙ δυο ἃ5 νὰ ἢηά ἴῃ Το 453 ψὰβ Ὀεγοηά ἴῃ6 τεδοὴ 

οὗ τε ΟΙά Τεβιδιβθηι Ὁ ᾿ 

(6) Βυὶ ἀϊὰ Απιοβ Ρᾶ85 ΌΥ͂ ἴῆε ἰπηαρε-γουβῃΐρ, 80 ἰαγρε ἃ ἰδοῖΐου ἰῃ ᾿ἷς ἀΔΥ, 

νυ πουϊ τειηοηβίγαηοε ἢ ἥνε πον ἴδ πὸ οὐ]εοϊΐοη ᾿γβ τππδὰς ἴο ἴἢ6 υ86 

οὗ ἱτααροβ ἴῃ δεῖν ἴἰτμε8 (ονθὴ ἔχ. 3417, [ἢς οἱάεν ἀεοαίοριςε, οὈ]εοιϊίηρ ΟἿἿΥ 

ἴο πιοϊΐζΐεῃ ἱτπᾶρὲβ οὗ τῃεῖδ]), ᾧ δῃα ἰδϑυϊ πον ἴο τοῖς 56 15 ἰουπά ἴῃ {δα 

Ἔρβοά, {ἢε ργεβεηος ἰῇ σοπηδοϊΐου ἢ ἴῃς εὶς (Νὰ, τοϑῦδ), δηὰ ἴδε ἴεγα- 
ΡῬὨὶπι (᾽.1.). 11 5 ἰῃ ἴΠς6 Ἰαῖεγ ἀεοδίοσυς δῖ ψψε ἤᾶνε ἴῃς ἤγϑι ῥγοδιθι τοι 

(υ...). Ἠοβεα (δ5:8 τοῦ 132) επίεγβ ρτγοῖεβὶ δραϊπβὶ ἱπηαρο- ψουβρ. Βαῖΐ ἀοα8 

Απλοβ ὃ Νοῖ ἰῇ 25 (ἐλεῖ»γ ἠ[ες τ-Ξ- ἡλεῖ»γ ἑάροἠδ), ἴοτ 1818 15 ὉπαυεβιζοηδΌΪν ἰαῖς ; 

ΠΟΥ ἴῃ 814, δἴπος ἴῃς [εχ 15 νν ΟΠ παι ϑίδοϊογυ (ρΡ. 181, 184). ὃ ΕἸΞεν ἤοΓα 

ἴδεῖο 15 ποϊῃίηρ ἴο ἱπάϊςαῖε 5 δε! ρ οα 115 Ροϊηΐ ; Ὀυϊ γγ6 ἀγὰ ὈΥ͂ ΠΟ πηθϑῃ8 
σετγίαϊη ἴα ἢῈ ἀρργονεά {δῃεπὶ. 

(.2)) Ιὰ τοπιαΐηβ ἴο ποῖϊος Μασ 15 Ἰηϊεγεβίηρ βιαιεπηεηΐ οὐ ἴδε τοϊδιίοη οὗ 

ΑἸπιοϑ᾽5 πιοῃοῖεῖβπι ἴο {παΐ οὗ οἴδμες παϊίΐοῃμβ. Ηδς βδᾶγβ: “Νὼ οπς Ἵοδῃ ἴα] 

ἴο οὔβετνε ον ἴῃ [815 ὑε] εἴ οὗ Ατποβ, πιοποι εἶβιι 15 ργθβεηΐ ἴῃ δββθποθ, συ θῇ 

1 ποῖ ἴῃ πᾶῆῖε, δηὰ δὶ δὴ δἱϊορεῖμεν ἀϊβεγεπὶ κἰηα οὗ τηομοϊμείβπι ἰτ ἰ5 

ἴτοτση ἰπδὶ ἴο ννὩϊοἢ [πε ῥγίεβίβ ἰῃ Βαῦγίου δπὰ Ἐρυρὶ ἂγὲ βαϊὰ ἴο δανς 

αἰταϊπεὰ! ὙΠοῖε ἐπ Βαργίομ δπὰ Ἐρυρί ἃ πιοποίμείβιϊς βρεουϊαϊίοη, ψῃὶς ἢ 

ῬΟΒΒ65868 0 ἴοζοα δηὰ ἰβ ψνΠΟΪῪ ἱπάϊβεγεὶ ἰοναγὰ τς ρΡοϊγιπεῖδα οὗ ἰῃς 
ἴη855, Ώοβε ροάβ [ἢ}]8 {ΠΕΟΥΥ 8]]εροτῖζαεβ πὰ ἀἴββοῖνεβ ἴῃ ἃ βεηετζγαὶ- οοῦ- 

ςερίίοη ; Βαγα διθοὴρ (86 ῥγορμῃεῖβ ἰῃ [5γαοὶ 8 νἱροζουβ δηὰ νἱϊδὶ {δἰ} ἴῃ 

Ὑδθνε, ν8Ὸ βυβειβ πὸ σοάβ δἱοπρβίάς οὗ Εἰ πιβεὶί, 0 τγϑίοεβ )εδ] οὐ! Υ ονες 

9Οί Ὀυδτλ 5 σεις (7Ζεο. 120 ἴ.) ἴο ἴῆς εῇεοιῖ ταὶ τηἷ5 ἄοεοϑ5 ποῖ ἱπαάϊςδῖς 
[η6 παῖυτα τοὶ σίοη, δίηςα παίισα σα] βίους ἄο ποῖ απέλγοβο- Ὁ ΟΤΡὮΪΖΟ; ΠΟΥ ταῖδοσ 

2γειο-τΑΟΥΡ ΖΕ, δίποθ (ἢ6 ΡὨγπίοδὶ 5 ἴ1Π6 οοσα που στουπα προπ νη οἢ ἀεἾΥ δηὰ 

Ὠυτηδηΐν πιοεῖ δηᾶ Ὀδοοπια ᾿ἰκὰ δδοῦ οἴπεσ. Οὐ τε ρ ἢ γϑίοδὶ δ γαοῖο 5. σΟΠ- 

σογηΐϊηῃρ ἴῃς πίσσα οὗ οά δηὰ (ἢς γοϊαϊϊουβ οὗ ασοὰ αδπὰ (ἢ τγίϑί, ᾿μαὶσγ ρευβοόηδ γ, 

οἷς., 8Γ6 τη πο ΠΘΑΓΟΥΓ ργϑίοτηοτρίϑηῃ ἴδῃ Απλο5᾽5 δηὨτοροιη γρδίβηι.. 

1Κ. 284. Ν. 679. 
1 Κ. 2}. Ν. 627: εομῖγα Κὅ. ΖΑ Υ,,, τ886, Ἡ εξ κ, 6. 

ᾧ Γ΄. αἷϑο με. 58. το7: ΕΚ. δσοῤά. τ75 ἴ.; εομίγα ὯΔ. διέῤἰίεα απ Ζέΐεν αν 
Ἔσδανς, 120 ἴ. (τερτίπἰεὰ ἔτοτη 2 .χ2., 1887). 
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ΤῊΗΕ ΜΕΘΘΑΟΕ ΟΕ ΑΜΟΘ ΟΧΥῚ 

δὶς. οὐσῇ δχοϊαϑἶνε ΟΥΞὮΡ, ἂπὰ ἀΐγεςῖβ (6 ἀςβιϊ ηἶε8 οὗ τῇδ ἃ5 [6 οὨΪγ Οοά. 

Α τεϊαϊοϑῃρ δπὰ ἀερεπάεοςς Ὀεΐνεοη ἴΠε τηοποίμεΐβϑηη ἰῃ ΒΑΡΎ οη δηὰ {παῖ 

ἰ ἴῃς ΒΙΌ]Ε ἀοεβ ποῖ εχὶϑὶ ; ἰμεὶγ γδά σδ!γ αἀἰβετεης οτὶρίη 15 [ἢ 6 Ὀαβὶ8 οὗ 16 

ἀϊῆετεθοα. [πη Εργρὶ δῃὰ Βδθγϊου τποποιεΐβϑιι ἰβ ἰμθοτΥ ; ἰπ [ϑγδαὶ, βίγεηρτῃ 

δηὰ Ἰϊέε ; ἴπετο ἴἰ 15 ἴμε ργοάυοϊ οἱ 4 βϑρεουϊαιίπρ αὐβίγδοϊίοη, νοη ᾿Ὠτουρσὰ ἃ 

[παϑῖοῃῃ! οὗ ἴδε σοάϑβ ; ἤετε ἴῃς ὄχρογίοπος οὗ ἃ μίρμον Βείηρ, [86 ἱπποῖ το 8]12Ζ- 

τοῦ οὗ ἷ5 τπογὰὶ δηὰ βρίγζυδὶ τιὶρϊ, στόν ἴγτοπι ἃ πιούαΐὶ δπά τεϊϊρίουβ 

ἀεερεπίην, ίγοπι δῃ ἰῃιπιδία υπίοῃ ν᾿] ἃ 5ρεοαὶ Οοα ν}ο, πιογεονεσ, ἀοε5 

ποῖ αἀἰβαρρεδαν δηὰ ἀϊβϑοῖνς, θυϊ τεπιδὶῃβ ἴῃς ᾿ἰνὶπρ οπε, απὰ ῥγονεβ διπ56}} 
τε ΟὨΪΥ ᾿ἰνίηρ οὔθ. Τοτα ἴμς δἸΩΡΙΥ σοποερὶ οὗ πιομοι μείβηι ; ἤετα, ἱπάςεοὰ, 

1Βουρἢ ἴῃς πνοτζγὰ (ν]Ζ., πιοποῖ ἢ 6153πι) 15 ποῖ γεῖ σοϊπεά, [6 ἔμ] πε85 οὗ ροννεῖ 

δηὰ [τὲ τ ὨΙΟἢ ταυβὶ ἱπάννο}} [5 αἰ, νετςε ἴ [5 ἃ ἴγὰς ἔα. ΗἮον νἱνὶ Ἶγ, 

Ὠονανεῖ, Ὑδῆνεἢ ννᾶ5 Ἐχρεγι ποθ ἃ5 ρον ῦ ὈΥ Απλοβ ἰ5 Βῆονῃ ὈΥ 358, ρετ- 

δδρβ, ποῖν τ πϑιδπαϊηρ 15 5: πιρ] 1 1 γ, ἴπ6 πιοϑῖ τπδρηϊβοθηϊ μουϊίοῃ οὐ δὶ 

ΡΓΟΡΒΦΟΥ͂ : ποῖ τπηεγοὶν ἰ5 Οοα δὴ ἢυροιμεβὶβ οὗ [ες ἰηίο!]οςῖ, θυϊ (ῃς ῥρεῖ- 
ςεριίο οὗ Βΐἷπι 5 ἃ τεϑυ]ῖ οὗ ἴῃ δηπουποειηιεηΐ οἱ σοά δἰπι8ε}.᾽" 

(2) Ὑδιν ἢ ἰβ ἤθνοσ οδ] θὰ “ σοα οἔὗὨ 15Γ46] " (0.2.) ἴῃ ΑἸλοϑβ. 
Ηςε 15, σαΐῃοσ, ἴῆς σοά οὗ ἴῃς νοσ]ά ; δῃά γεῖ ἢθ σϑργαβθηῖβ ἢ] ΠῚ 

(ἴὰ σοτασηοῃ ΜΙ 4}} [μαὶ ῥσθος 6) 85 βδυ βία! πηρ᾽ ἃ ρϑου]ασ το] δι οη 

ἴο ἰϑγδοὶ, δῃά ρυϊβ ἴὴ ἢϊ5 τῃοστ ἴῃ6 ΡὮΓΔΑΒ6, “ ΤΥ ῬΘΟΡΪΟ " (γ"). 

ΤῊΙ5 στο ΔΊΟἢ 15 ποῖ ἰῃ 4] 55ο] Ὁ] ; 11 15, οὔ ἴῃς σοῃίγασυ, ἰδ ηΪῪ 

ςοηαοηοδά, δηά Μ0|}} ΞΌΓεΪγ Ὅ6 δηηυ δε [{ [6 σοηα! τἰοὴβ ἀγα ποῖ 
ςορΠεα πῃ. (4) Αἴμοβ ἀοθβ ηοΐ ρτδρρὶς ψ] ἢ τς αυσδίίοῃ, 

ΜὮΥ 15Γ86], ταῖ ΠῈῚ τῇδη 50π16 ΟἴμοΥ πδίίοῃ, γ85 536] θοϊε ὈὉγ Ὑδηνεῇ 
ἴον (ἢ15 ϑρϑοΐδὶ γϑὶ δι Οηβ ἢ]. [1 15 δνάθης [παῖ ἃ ἀ δ Υ 50 ρονεγῇι] 

διηοὴρ ἔπε δίϊοηϑ ἃ5 ννὰβ Ὑδηῆνθῃ οου]Ἱὰ ἤἢᾶνα [ΚΘ ΔῊΥ ΟΙΠΕΙ 

ῃδῖϊοη, Ζ.ς. ἴῃ6 ῬὨ ΒΕ 65, ῇοπλ ἢα δοίιδ!ν ἀϊα Ὀτίης ἔτγοτλ Οδρἢ- 
ἴοτ, οὐ ἴῃς ϑυτίδηβ, γῇο ψοσα τειηονϑά ἔγοιῃ Κιτ. Βιῖ (ὁ) δοςδρῖ- 

ἰησ 115 45 ἃ ίδοῖ, 6 [6}}5 815 σοῃιθιῃροσγασθβ (37) ἴῃδἴ οὐ [5 νεῦῪ 

δεοουῃῖ (νΊΖ. ἰῃαἱ ΔΝ ἢ κηονν 15γᾶθ] ουἱ οὗ 411 [6 παίϊοῃβ οὗ ἴῃς 
φασί ἢ) ἢς ψουἹά Ἰυάρο ἴἤδτὴ 4}1} [6 τοσα 5 το ἰὸσ [ἢ 6 5105 ν ῃ]οἢ 

1Π6Υ μδά σοτητα 6. “ΟὈΪ αϊίοη 15 ἴη6 σοτῃρ] πγθηΐ οὗ ργίνιεσα ; 

Ρυπιϑῃτηεηϊῖ, οὗ 50. 5 Μογτθονοῦ (ὦ), ὨΪ5 Ἰηϊεγοϑβῖ 15 ηοΐ ἴῃ ἴῃ 6 ψου]ά 
ἴον [5.465 βαῖκα, Ὀυΐ σδίῃου ἴῃ [5Γ86] ἔοσ ἴῃς νου 5 5ϑαθ. [51:46], 

δου 411, 15 Ὡ0 τῆῦοτε ἴο ἢϊπὶ Δ ἃγὲ ἴῃ (Ουβῃϊϊε5 (97. (“)»1 

ΙΞταθὶ νν}}} ΟἿΪῪ 5ϑεὶς Ὠΐπι, ἴῃς ἔαΐαγα Ψ1}}] Ὀ6 5 (43) ; Ὀυΐ τς 

Ῥτορῃεῖ 885 ψίνθη ὕρ 4}} ἢορε παῖ ἰβσδοὶ, ἀενοίβα ἃ5 5ὴ6 ἢονν 15 ἴο 
τῆς σποεῖ γα] ρίοη οὗ ἴῃς οσγονα, Ψ1}} Ἔνοσ ἀο νῇῃδί δ βυρρεϑῖβ (ν.2.). 

(3) Τῆς οοποερἔοῃ οὗ ὙΑην θῇ ν οἢ Ατηοβ δηἰογίδϊηβ 15 [ῃδῖ 

Φ Βυ. Δ ε,. 134. 



ΟΧΥ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

οἔἃ ροά οἵ 7υβῖςα. ΤῊϊβ (δουρὰϊ ΕἸ) 4} (1 Κὶ. 21.155) ῃδα Δἰγοδάν 
ΘΧΡΙΕΘΘΘα, Ὀυϊ ΑἸλο5 σοθβ ἔασίμου δηά τρᾶῖκο5 ἴἰῃ6 Ἰάδα [ῃ6 νϑῖγ 

σοηῖσα οὗ ἢϊ5 σοηςορίίοη οὗ αοα.5 ΗδἜ ἰ5 4}1 πε Ὀεῖίοσ δ0]6 ἴο 
το δοὺ [Π]15 πἰρῇ ροίηϊ, θδοδῦϑε δ 45 450 οοῃςεϊνεά οὗ Υδῆνεἢ 85 
βίδηϊηρ ἴῃ οἷοβθα ταϊδιίοη ἴο 411 ἡδίΐοηβ. ΥὙδῆννθ ἢ 5 ον Ὀείηρ 
απίνοιβαὶ, 1ἴ 15 ΠΟ ΒΒΑΙΙΎ ἱπιρατγιϊαὶ ἀπ σοηΒοα ΘΩΕΥ δἰ μῖοαὶ, ΟἹ 

ἴῃς οἴπεν Ὠδηά, [{ Ὑδηνθῇ 15 δἰ οα], ἢς σαπηοῖ 6 ἃ ῃδιίοηδὶ ροὰ, 
τηδῖ 15, 5ΒοΥΥ ἔδνου ἴο [5τδε6] : ἢ6 τηυβί Ὀ6 ἃ ψοτ]α-ροά. ΕἰἸρῃίθουβ- 

Ὧ655 ὈαΙηρ ἃ νἱῖ4] οδἰθηθηΐ ἴῃ Ὑδῆνθ ἢ 5 σῃαγδοίοσ, ἢδ ποῖ οὐἱγ ν1]]} 
ἀεδιηδηά 1 ἴῃ ἴῃοβα ῆο Ῥσγοΐεβϑβ ἴο Ὀ6 ἢϊ5 [Ὁ] οννοσβ, Ὀὰϊζ αἰ5ο ν}}} 

δηΐοσοθ ἴῃ6 ἀοιηδηᾶ. Ηδ οδηηοῖ, ἤονγανοσ, ἤᾶνα οπ6 ϑἰδηάδσζα ἔογ 

(ἢς παϊϊοηβ δηά ἃ ἰοῖνεσ δἰδηάασζα [οσ 15:86]. 1, [ὺσ ΔΩΥ σθᾶβοῃ, 

5786] 85 θη]ογεα βρϑοῖδὶ ργν!]οροβ, ἴῃ6 ϑἰδηάδλγαά Ὁ νϊοἢ 58ῃ6 

804}1 Ὅς Ἰυάρεά ἰ5 ἴο 6 ῥἰδοερα 4}} [6 Ὠϊρῆεσ. Ὅὅὕνο ροϊηΐβ, ἢον- 

Ἔν οσ, γαααϊγα ἠοῖςα, θοῇ ροϊηϊοα ουὐὐἱ ὈὉΥῪ Ὠυἢη},7 νΖ. (4) Απλοβ 

85 0 δἀεαυδῖα οοηοδρίϊοη οὗ 5ϊη ; ἴο ἢϊπ ἴῃς 16 οὗ τδη δηά ἀοά 

Βῃου]α παῖυγα!  ἜΧΡΓΘ55 1156]{ ἴῃ ροοά, ὍΤὨΪ5 ροοά 15 δὴ οὐ]εςίίνα 

γαδίίζοσ, βοιηθῖῃιης γερασα θα 85 ργοβοηῖ, ν ἢ 16 411 ἀδραγίαγοϑ ἔτουι 1 

ἀΙῖοῦβα ἴἢ6 Δηρογ οὗ Υδῆνεῃ. Ἐνεσγιῃίηρ ἰ5 Γορασγάθα σοῃοτγείεϊγ, 

δΔηα δὲ (6 5816 {{π)6 πδραί νον (Ὁ.2.). (δὴ) ΤΏΓα 8 ΠΟ δ᾽ ΓΩΠΊΘΣ 
οὗ ἃ ρυσζροβα ου ἴδε ρατὶ οὗ Υδηνεῃ ἴῃ τὴς ψογκίηρ ουὐἱ οἵ 1[ἢ}5 

ἰά64 οὗ τπἱρῃϊθουβηα55, ἀηα “[Π6 δἴΏ 1.4], ἀραὶ ἔσούῃ ἴῃ ἰεἸεοϊορίοδὶ, 

Γειδ᾽η5 υηΐπι{ι].᾽" 

(4) ναῦν θ᾽ 5 σοϊαϊΐοη ἴο ἰἢς οιυ[δίἀ6 πδίίοῃβ ἐοϊϊοννγβ οἱοβοῖν 

ὉΡΟῺ (6 1ἅ6Δ, αἰγεδαγ ἰηαϊοδίθα, οὗ 15γ86]᾽5 τοϊδίίοη ἴο Ὑδηνθῆ. 

Ιὴ δεῖ, 1 ρσγεσεάθβ. Τὸ ἢδᾶνε υῃ]1τπλϊεαἃ ῬΟΥΟΙ 5 ἴο σοηῖτοὶ ἴῃ 6 

νοῦ. ὙΤῊΪ5 ἰῃοϊυάεος Αϑϑυτῖα, ἃ5 ΜῸ6}} δ ἴῃς ἡδίϊοης ᾿ἰνὶηρ ἰῇ 
ΟἸΟΘΟΥ ὈΓΟΧΙΤΆΠῪ ἴο στε]. Ἐργρί δα αἰγεδάν δ! ἴῃ6 ῬοΨΕῚ οὗ 

ΥΔΉν ἢ 5 βδηά. 80 πᾶ Οδηῃδδη ἴῃ ἀδγβ ραϑῖ, δηὰ ϑγτία τηοσϑ σα - 
σοηἴ. 0065 γαῆνο ἢ Β ΠΡΏΘουϑη655 τη κα ἀδιηδηᾶβ οἵ 4}} ἴῃ 656 

Ὡδίϊοηϑ ἢ [5 ἰἴ (ογ ἰδοὶς οὗ Ῥσοροὺ (γεδϊμηθης οὐ ἢ]5 Ὡδίϊϊοη [5γδ6] 

4 (ῇ, Οη. 1᾿82δ, Ὀυϊ (5 Ἰοξίγ υἱϊογαηοθ σδῃ Ὠδσαϊγ αν ὑγεςοαδα ἀπο. δε. 
(7)1εχ.27 1.) ἰτεδῖϑ 1833 -88 α ἃ5 4 ͵αίς δα ἀϊπίοη ἰοὸ 1; Κ αα. αϑϑῖρτιβ ἰἴ το 13; Ὠἱ. αγριιε5 

ἴον ἰϊ5 τεϊεπιίοη ἴῃ  (5ο Ὧτγ.); Οο. ἀδοΐαγαϑ ἰΐ ἴο Ὀ6 “1 ο]οσίο αι! ἀρουϊ 4 οεηΌΣΥ 
Ἰλῖοσ (ἢδπ 1"; Βαςοοῃ, Ἡοἰσίηρεν, αηπὰ Ουηΐκοῖ α͵5οὸ οοπϑοίἀδγ ἰΐ ἃ ἰδίας ἜἼχρδπϑβίοῃ ; 

116 Οαγρθηΐεγ δπὰ Βαίεγθὺυ (714ε “Πἰεχ αἐεμεῖ, 1.26) 84γΥ ἴῃαῖ ἰϊ " 566 πὶ5 ἴο Ὀεϊοης 
ἴο ἴῃ στοὺρ οὗ ὑσγοῦδοθϊε δα ἀἰτοη5 ἰῃ ννϊο ἢ [ἢ υαηΐνογβαὶ σταη δον δηὰ 5ο]6 βονεσ- 

οἰρσηῖγ οὗ Ὑδῆν ἢ, ἀγα δραΐῃ δηὰ δρδίη δϑϑβογίεα ἴῃ [ἢ 6 τηοϑὶ οι ρῃ δίς ἰἘΓΠΊ5,᾽" ὁ Κ΄. 
Ἐχ. 810. 33 914:16. 390, 1 7λεοΐ, τῶο ἢ. 



ΤῊΕ ΜΕΘΞΑΘΕ ΟΕ ΑΜΟϑ ΟΧΙΧ 

(δι Ὧδ ν1}} Ῥυη 5} ἴῃ 6 ΟΥ Ὀεοδυδς οἵ [πεῖς ΙἀοαίτΥ Νο ; Ὀυϊ 
ἴῃ Θδοὺ οδϑ6 15 οἰϊθά, 5 ἴη6 αἀἰτθοῖ οσοδϑίοη οὗ ἴῃ6 ἄοομπι, ἴμ6 ν]οἶα- 

[ΙΟΩ οὗ βοῆς αἰϊοϊδῖϊα οὗ ὑῃίνεγβαὶ Τ ΟΣ! Ὑ, ϑοσὴθ ῥσϊηοῖρ]α οἵ 

(6 παίυγαὶ! ἴα οἵ υτηδη! δηα τθτου." ΤὨΪΒ 15 ὯῸ ὨΔΙΤΟΥ͂Σ 
Ροϊηϊΐ οἵ νἱεν. 

(5) [τ (Ὁ]]οννθ, 51}}} {υσῖῃοσ, ἴμαὶ Ὑδῆνεῃ, ἴῃ ἴῃς ορίηίοη οὗ 

Ατῆοβ, οδηηοῖ Ὀ6 αβεοϊθαά δνεὴ Ὅν [ῃς σἰγοίεδὶ οὔβογνδησα οὗ 
[6 σοσοιηοηΐδὶ. Ι͂η Ὑδῆν ἢ 5. δγθ5, ϑῃοἢ ΟὈβεσνδῆσα 15 1156] 

ΓΓΑΠΒρΤ βϑοη (Ό, 45). Ι5Γ86}᾽5 Ὁ χτίτλαροβ ἢ6 δαῖδβ ; ἢξ ἀδβρίβϑϑ 
{ΠΕΣ δαβῖθ, {Ποὶσ οἤεσίηρθ ἢ6 ΜῈ] ποῖ δοσδρῖ; {πεὶγ βδοὴρβ οὗ 

Ῥταῖβα δ 1} ποῖ ἤεὰσγ (5 1 5). Βυΐ 1015 18 ποῖ 4]1. Ης 5Ξἰδηάβ 
ΤΟΔΩῪ ἴο ἀδϑίσου ἴΠ6 Ὡδίϊοη᾽ 5 ρίδοθ οἵ ψοσβῃρ (3 κἢ γ)), ἀπά 
ἴο Ῥυγβδῦθ ἴο ἴῃ6 ὈΠΙΟΥ δηὰ ἴῆοϑε ὯΟ ΨΟΙΒΩΙΡ δ ἴδβε ἢ]46 65 

(9ο᾽"). μαι ἄοεθς Απῆοβ (ΡΡ. 129-136) τον τηθδὴΡ οΘ5 
δ, ΡΕΙΏΔΡΘ, 54Υ ΤΊΟΤα ἴἤδη ἢδ τηεδηϑὺ δ ε τηυβὶ συγ δραϊηβῖ 
αἰἰτθυκϊίηρ ἴο ᾿ἷπὶ ψηδὶ ἢ6 Ὥδνοσ βαϊἃ. ΤῊΪ5 15 ἄοῃθ ὈΥ ἴῃο86 
(Ρ. 1236) ψῆο ἩΤΟΏΡΙΥ ἰηΐεγρτεῖ 55 δ5 συρρεβίίηρ ἰῃαῖ ἴῃ [ἢδ 

ἄδαγϑ οἵ ἴῃς νυ] άθτηθθθ ΠῸ β9δοσιἤσθθ ψοσα οἤετεα. ἡ Υαϊ ἰ5 Ἰΐ, 

᾿δοῦν, ἴα ΑἸὴοβ ἀδηουηοοϑὺ Το ἢᾶνα Ορροϑεὰ βδουῆσξ ἴῃ ἰἴ561} 

σοι ]α ἤᾶνα τηθδηΐ Ορροβι!οη ἴο ἴδ ΟἿΪΥ τηοῖμῃοά γοῖ Κπονῃ 

ἴο ΒυπΊδη ΠΥ οὗ δηζεγηρ ἰηΐο σοιητηηίοη ἢ ἀο γ, ἴὰ ἃ ψνοσζά, 

[ἢ6 Δρο! ἰοη οὗ 411 τδηριῦϊα οσβῃρ. ΠὨΙἫὝ (6 ΟἸἹά Τεβίδιηθηϊζ, 

Θνθῇ ΨΏΘΩ ἰἴ5 ἀδν 5 Πηϊϑῃεα, δα πο ἵπι6 ἰοσγγυϊδίίΐίοη [οσ [ἢ 6 

οοποδρίίϊοῃ οὗ σοὰ 48 ἃ 5ρ|Π|, ΠΟΥ͂ 5Π4}} να Ἰοοῖὶς [Ὁ Ῥγδοι σαν 
115 βάτὴβ της ἴῃ ἴΠ6 ἀδγϑ οὗ Απιοβὺ [1ΐ νδ5, ἰπεσγείοσε, ποῖ 580- 

τίῆοα ἴῃ σθῆθταὶ τῃμαῖ Απλοβ Ορροβϑά ; ᾧ ΠΟΥ ψὰβ ἴζ ἴῃς Ὀ6] εἴ τῆδῖ 

βδοίῆος ψῆθη ἀυ]γ ρεγίοσιηθα σὴ οἤδηρο ἴῃ6 τηϊηα οὗ Ὑδῃηνεῆ. 
τ ν9, ταῖῃμοσ, [η6 Ὀδιιοῦ ταὶ δα Ὀδοομης ΗχΧΕΩ, “ἃ 5ιγδήρε ἀδ]ι- 

βίοη ἀθορὶῚν τοοϊεα ἰπῃ 1586} 5 ῃϑατγί,᾽" τπδὲ ἴῃς πίυδὶ] 9 “κε ἀοα5 

ΟΥ οἂῃ 5415 δὴ εἰ ίοδὶ ἀείιγ. ὅ5.4}} οὔε οὔβετνε ἴῃ στα} 
Υ88; Ὀυϊ ΟΥΘ ΠΊΔΥ ποῖ 5100 ἴῃοζα. 

(6) Υαμνεθῆ, ἴδῃ, δ85 βοτηδίῃϊηρ ἴο ἀετηδηά Ὀεϑίά 65 ἡψογβἢϊρ, 

Φ.ΝΕΘ. δοορά. 134. 

ΤΑ ρτορδεῖ ψῆο ἢδ9 ποίῃϊην ἴο 5881Υ ἀψαϊηβί ἴἢς υ86 οὗ ἱπηᾶραβ νν}}} βυγεὶγ ποῖ γοὸ 
80 ἴδσ 85 ἴο οὐ]εοὶ δἱϊορείμοσ ἴο βδοσίῆοβθ, Μογδϑονεσ, Πα Γ ΑΠΊΟΒ ΠΟΙ 8ΠῪ ΟἰὮΟΥ 
[Ξτϑϑ]ο, ρσθοθαϊης ἴῃς εχὶϊα, οουϊὰ να ἀτεατηδὰ οὗ ἃ ρογίοα ἴῃ 15Γ86]᾽5 Ὠϊβίουυ 
Ὑ Ὦδη ΠΟ 5Δοσίῆοοϑ ψεσγὰ ἴο ὈῈ οἴεγεα, Τῆΐδ ννοιἹὰ δοίυδ!]ν ἢᾶνα ἰηνοϊνεὰ ἃ ρυτοὶν 
νερείδλγίδῃ αϊεῖ, 

τ οπγα Ἐν. Ηἱϊ. Ννε., Μίι., Ὁγτ., Νον., ΟΑ5.; ΟΒε. 88. 158; Μαγσῇ, δ αἱ. 



ΟΧΧ ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΚΓΤΙΟΝ 

ν Ὡς ἢ μᾶ8 δι ποτῖο Ὀδεη ὑπάετιβίοοα ἴο οοηπδίϊταϊα ἴῃ 6 ψΏΟ]ς οὗ 
Το] ρίοη. ὍΤῊϊβ στονβ ουὖϊ οἵ ὙεΊ ες εἴς] οἰμασδοίεθσ, δηὰ ἰ5, ΤῊ 
ἴλοεϊῖ, Δῇ οἴῃῖοαὶ ἀδιηδηα (γ) 58 4310 4' ςἴ.}01δ.2 61.612 (ἢ ΤῸ 15 ἃ 
ἀειηδηά ίοσ 7ι5ῖῖςε, Ὠ]οἢ, 1 15 51: ρ]6ϑὲ δηα πηοϑὲ Ὠδίυτζαὶ ἰοσι, 

Ἰποϊυἀδ5 Ποηδβίυ, ἱηϊερτὶγ, Ῥυσγ, ἀπά δυϊηδηϊγ." (α) ΤὨϊ5, ἷἴ 
Ὑ11 6 ποίεά, 15 σοηῃοτεῖθ, δηα ᾿ἰποϊυα 65. ἴ[ῃ6 Θἰθυηθηΐδσυ ἀυῖ165 οὗ 

[1:6, βϑιο ἢ 845 ἃσγα τεοορῃϊΖεαα ὮὉΥ 4}} παϊΐοῃβ ῆο μάνα στίβθη ἴο [6 

Ροΐπξ οὗ ρονεγητθηίαὶ οτρδηϊζα!οη. ἡ (6) [{ 15 ΟὨΪΥ τ ϊ]5 ψΒΙΟΒ 

Υδῆν ἢ ἀδπηαπας οὗ οΟἴΠΕΥ ῃδίίοηβΌ (2) Τῆς ἀετηδηα ἄοε5 ποῖ 
ΠὨΟΟΟΒβάΓγ ἀεροηά ἀροη ἃ σοάς οἵὗὨ ἰερίβδίίοη ; ἴῃ οἴμοσ ψογάβ, 1ΐ 

5 ποῖ Ἰαραὶ ͵υβίῖςα. (47) 1ἴ ἀδτηδηάβ ἴῃς υἱτηοσῖ σοηδἀοταιίίοη οὗ 
ἴῃς Ροοσ δηά νθᾶκ, ---- γηο γα ἸυβῖῖοΘ. (4) ΤὭΘ ῥγορῇῃδῖ ργουτηῖ565 118 

Δηα ῥτοβροσῖυ (52) ἴο ἴμῃοβα ψῆο τηδαῖ [ἢϊ5 ἀδιηδηςα, 116 4}} ἀ1545- 
ἴοατ 15 ἄὰας ἴο τῆς νταίῃ οὗ Ὑδνθῇ ἀραϊηϑὶ ἴῇο56 ΨΏΟ [411] βῃοσῖ οἵ 

[15 τεαυϊγειηθηὶ (35). ζᾧ 
(7) Τῆϊβ. Ὀτηρβ 5 ἴο ἴἢ6 Ρῥτορῇοῖ 5 ροβιτοη, τουοσίην ἴπ6 

ὨδίΙΟἢ᾽ 5 Γαἴυγα, ἹΠο] Ἰηρ ἢἰ5 σοηςσαρίίοη οὗ [6 “δΔγ οὗ γαμν θῇ." 
.15γδε], ἢ νΟσῪ {τα ἢ, τηυϑὶ συ θυ ρυ]ϑτηθηΐ ; δηα ἴδ ρυπὶϑητηθηῖ, 

βίησα δνογυτῃηρ 656 ἢδ5 Ὀδε {Π6(6, Μ1}} ἢονν Ὀ6 υἱέοσ ἀδιο]οη. 
ΤὮΙ5 15 γα γ ἴ[ῃ6 ρστοαῖ (πουρῆςϊ οὗ ἴἢ6 τηξϑδᾶρο. Ἐνοσγιῃϊηρ 6156 

186 σοῃῃεοϊορα νχ1Ὡ (ἢϊΪ5 ϑθηΐθησθ. [ἐ 15 ᾿πηροτίδηϊ (εἴ. Ὠυ τ), 

Ὀεσδιδα ΠΟ ΟἿδ ἢδα δνδσ Ἄνθη ἀγοαπηθά οἵ βυῃςῃ ἃ [Ὠϊηρ ἴοτ ἴῃ 6 πδίϊοῃ, 

δηά 4Αἷϑο Ὀδοδυβα ἴῃ 6 ονεσίῆτον σοηϊοιηρίαϊθα νγᾶ8 ἰῇ ΠΟ 56η86 ἴδ 

ὈΪδη οὗ ἃ Ρᾶσίγ, Ποσ δὰ ἴἴ δηγιίῃηρ οὗ ἃ Ρο] σα] σμαγαοῖοσ. [5 

ΘΧΡΓΟΒΒΘα ΙΏΔΗΥ {{π|68 Δηα ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ἰοττηβ, αἰνγᾶγα ἰθυτ 6 δηᾶ 

ΑἸ 5. ἸΓΓΤΟνΟ Δ Ὁ]6. ὃ [Ιἴ 15 ἴῃς υπτ]ϑία ΚΑ ῦ]6 οχρσγοϑϑίοη οὗ ἴΠ6 
σοηάειηηδίϊοηυ οὗ ψ]οΚαα [5γ46] ὈΥ [6 Δοϑο]υῖοὶν τὶρῃϊθουβ δῆ ἢ. 

᾿ ΤῆΕ βοηΐεηςε οὗ ἀεβίσυςξοη, Πούνανοσ, 15 ἢοΐῖ  ΏΟΙΪΥ ὑποοηαποηδὶ. 

Τῆι Απιοβ ροϊηϊθα οἷἱΐ δ ΨΑΥ οὗἁ 6βοᾶρο, νὶΖ. ταρεηΐδησθ, ὀρεῃ 

ῬΕΓΏΔΡ5 ΟἿΪΥ ἴο ἃ ἔδνν, 5 οἰἴδασ ἔσοτῃ 4}. οἷὖ, τῃαϊ ἢ β5ῃουὰ ποῖ 
δανεα σοηϊετηρ αῖοα ουοῇ ἃ Ροβϑί 1 ἡ Υ οὗ σοηνογβίοη 15 ρϑυοῃοορι- 

ΟΑΠγ πῃ] 6] Ρ 10} 6, βηςα ἴ᾽ νουϊά ἰδανα ἢ5 ΘΠ ΙΓ Ρτορῃ τς δΔοῖν! 

τ ῃουϊ ἃ συβηοϊοης γαύσοη αἰ δ7γε. Βαϊ ᾿νιρῃαΐονεσ ἐχρεοϊδίίοῃ ἢς 

ΤΩΔΥ Ὦᾶνε δα δῖ ἴῃς ορϑῃϊὴρ οὗ ἢ15 ΤΑ ΒΊΤΥ, 11 5. ΡγΔΟ  ΟΔΙΠΪΥ σεῖ- 

τά ἴῃαῖ ἴῃ ἴῃ6 ῥτόρταβδ οἵ [15 ΓΑ] ἰβῖσΥ 4}} ρα ἀδβοτίεα ἢϊτ ἃ5 
ἢδ 88ν)ν ἴῆ6 υἱΐογ ἴᾶοῖκ οὗ τΈβροῦβε ἴο 5 τῆ 55δρθ. 

᾿ς Ὅτ, ᾿. Ιορ. 1 Ἀυῆπι, ΤΑ το. ττό. τ (( Ὁν,, Ρ. ἵἱἵῶ. 

ᾧ Οἱ, Κ, ,Δ.Ν.όοι ἴ.; ΝΝΆΒ. ῥνοβρά. τ29 Π.; Ὅτ. ΡΡ. 108 ἢ. 



ς 

ΤῊΕ ΜΕΘΘΑΟΘΕ ΟΕ ΑΜΟΘ ΟΧΧῚ 

ἯΝε Ἑοδηῃοῖ ρτονα ἴπαΐ Απηοβ 5ΑὉ ἴῃ ἴῃς Πιῖυγα ἃ ὈΠΡΏϊΟΙ ρΙοΐυγα 

ἴη οᾶ56 οὗ τερεῃηΐδηςς (95) Ὀείης δύγζε!υ οὗ ἃ Ἰἰαίεσ ἀδῖἴθ) ; ΠΟΥ 8ἃΓ6 
ΜῈ ἔν ἢ ΓΕΔΞΟΉΔΌΪ σστίδίη παῖ, θοΐηρ ἔγουι [υἀδῇ, ἢς ὨΔ4-1 Ιῃ 15 

ταϊηἃ ἴπδὶ Ὑδῆν ἢ 5 ἴπι6 σα] σίοη νου Ὀ6 σοητηυδα δηᾶ ἀδνεὶ- 

ορεοά ὃγ 7υἀδῇῃ αἴϊεσ ἴῃ6 ἀεβίσυσϊίοη οὗ ἴβδγδεὶ. Τῆς τηοῖΐο (1) 
νου α ἐχργεβ5 [ἢ]15 ἰάθα, 1 ΟἹΪΥ 1 Εσα ἔγοπὶ Απλοϑ᾽5 ἢδηά, Ὀαΐ οἵ. 

ΡΡ.9 ἔ Οἱ Απιοβ᾽5 οοποορίίοῃ οὗ (6 Ὠαγ οὗ Υδῆνθῃ, ζ. ΡΡ. 
131 ἴ. ᾿ 

4. Ὀιά Αἴὴοβ δῃά ἴῆοβα νῆο ἱπητηθαϊδίοϊν ἐο] ον Ὠϊγὰ ἐγέσι 
15:86 }}:15ἢ δἰῃϊοαὶ πποῃοιϊῃοίβα ὃ ΟΥ οδὴ ἰξ Ὅ6 5βονχῃ [τῃδῖ, 50 [ΔΓ 

ἃ5 6556 018] σοηϊθδηϊ 15 σοησοΓη64, Απλο5᾽5 ἰοδοῆϊηρθ τα τοοϊδα ἴῃ 

ἴὴ6 ρμαϑὶ Ὁ 

(1) Τῆς δῆϑνοσ ἀδίθσγηθβ, ἢοΐ ΟἿΪΥ ἴῃς ρΐδοθ οὗ ῬσορΘΟΥ͂ ἴῃ 

ἴῃς Ῥτορζγαϑϑ οὗ ἴῃς ΟἹα Ταοβιδιηεηΐ ἀδνεϊορηγεηΐ, θα Αἶσο ἴῃ 6 ΠΟ] 

οοῦγος οὗ [αἴ ἀδνεϊορηγηεηῖ. [1 Αἴηοβ ῃδά {16 οὐ ποιῃϊηρ Ὀείοτα 
Βῖτῃ ἴῃ ἴπ6 νᾶὺ οὗ δηϊεοδάθηίβ, ἢ6 15 ἴο Ὀ6 δϑϑϊρῃηδα ἴῃ6 ρ]δοα οσάϊ- 

ὩΔΤΙΪΥ ρίνοη ἴο Μόοβδβ 85 ἴῃς ἰουηαογ οὗ ἴῃ6 το] ρίοη. Νὸο οὔθ, σοτ- 

1ΔΙΏΪΥ, 1 ἴῃ656 ἀδγϑ 15 ἀϊἰβροβθα ἴο χη] γ1ΖῈ ἴῃς ΠΙρἢ ρῥΐδος ψῃ]ο ἢ 

ἢς Πᾶϑ σοϊὴθ ἴο ΟΟΟΌΡΥ, Ὀυϊ )ἷὲ ΤΥ ΓΑΙΓΙῪ δὶς οὐσβϑοῖναβ ῃ ΘΕΟΣ 

[πΠ6 δἰ ρἢδϑὶβ 45 αἰνναγς Ὀδθ ᾿Ϊδοδα ὑροη ͵ι5ῖ ἴῃς τὶρῆϊ Ροϊηί. 

1 ἰ5 πον εἶθασ ἴῃαϊ ἴῃς ΟἹ Ταοβίδιηεηΐϊ Ὠϊδίοσυ, {Κὸ οἴποσ Ὠϊϑίο- 
Τί65, ὕγὰ5 8η δνοϊυϊΐοη. ΕΟΙΥ ρΡοτοα οὗ ρτοαῖ δοιῖϊν!ν ργέτυ οἱ οὗ 
βοθῖδιηρ ἴῃαὶ ὑγεοθάθα, 'ῆγαβ ἴπ6 πψοηάογ] τηονεηθης Ὠ] ἢ 

ἰουπα Θχργοϑϑίοη [Ὡτουρῇ Αμπηοβ, Ηοϑεα, δηᾶ 1ϑαϊδῇ ΘΓ ΣΕΥ Ἔχοθρ- 

ὨΟΏΔΙ, ἴῃ ἴπδῖ 1ἴ σᾶς ἰοσίῃ ψιϊπουϊ δηϊθοθάθηϊβ ὃ 950 βοιηξ ψου]ά 

ἢανα ὑ5 Ὀ6]Ιαν6.5 ὙΤΏ]5, αἱ 4}} δνεηΐς, 15 [ῃ6 τεᾶὶ ροϑιτίοη οἵ ἴῃοβα 

ὍἼΟ 086 ἴῃ6 ρῆγαβθε ““ογεδίοιβ οἵ εἴῃιὶοδὶ το τ βτη.᾽ [11 ἢδ5 

Ῥεθ οὐδοσνθα ἰῃδὶ Απλοὸβ ἢ τηβοὶΓ κα κοθ πὸ αἶγοοῖ ἄρΡθαὶ ἴο 

βοιῃθίῃίηρ ΘαΠ] δῦ ἴδῃ ἢϊ5 ΟΝ ψοῖϊκ. ΕῸΣ ΘΧΑηΊρΡΪ6, ἢ6 ἀοε5 ποῖ 

ΟΡΘΩΪΥ τοίου ἴο 4 ρῥγεδχίϑιηρ οοάθ οὗ αν δ5 [ἢ Ὀαϑὶβ οὐ ἢ]5 

βγϑῖθ ), ΔΩΥ ΤΏΟΓΟ ἤδη ἴο Γγ80165 ΟΥ ἰῃδε ατς0η5. Βαϊ ἀο65 [18 

Ῥζονα τπδῖ ἢ15 Ἰάθδβ δὲ ἢοΐ τοοϊδάα 1 [6 ραϑῖ, δῃᾷ τῃδΐ ἢ15 νοσὶκς 

δῃὰ παῖ οὗ Πὶ5 ΠΠΊ65 Δ΄Ὸ ποῖ ΓΊΘΓΕΙΥ ἴῃ6 ἰτυϊΐαρε οὗ βεδα βονῇ 

Ἰοηρ Ὀείοτο ὁ 

(2) νὙὲ Ἄσδῃποῖ ἄδην πὶ {π6 τόσα ν ἡ ἰοἢ ἔουτὴβ ἴῃ 6 Θϑθθῆσα 

4 (ῦ, ΝΜ α. 2 οἷ, 472 ἢ... (ζο. δνορά. 45 ἴ,, 51πι, Δεῖ. 184 Ε΄. ; ΟΑ5. 1. οὔ. 
{(ὐ ΟΑ5. 1. 92. 



ΟΧΧῚΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

οὗ ἢϊ5 [πουρῇϊ 15, Μ ἤδη ΟἸΟβ Ιν δηδὶγζεά, διηἀδγηεηΐαὶ ; Ὀὰῖ 1ἴ 15 ἰ5οὸ 
βρ]6Ὲ δηᾶὰ οὗ Ἰοὴρ 5ἰδηάϊηρ. ὙὍὙΠὲ ἀοιμδηᾶβ τηδάβ ἔοσ 7ιυϑίϊος, 

Ἰηο]υαηρ ὨοΠΘ5ΙΥ, Δα, ΔΉ}, εἴς., σοὸ Ὀᾶοκ ἴο ἴΠ6 δα] οϑῖ ἄαγς οὗ 
Ὠἰδίοσγυ. Ηδ ϑδυτεὶγ ἀϊα ποῖ ἀἴβοονοσ οὐ ἰηνθηῖ ἴθ]. Ὑθαβα δῖα 

Ιάδα5 ἴπδὶ ἤανα δρρϑαϊβαὰ ἴο πῆθῃ οἵ 411] Ὡδιί!οηβ ἴοσ 4}1} σδηίυγίθϑ. 

Ατὸ ἴδ 6 γ ποῖ (6 δᾶ515 ου ΨΏΙΟΝ τοϑίβ (6 Ῥγορ δῖ 5 σοηθηγπδίίοη 

οὗ [6 περ ΡΟ ηρ πδιίοηβ οὶ ποιῃϊηρ ΤΟΤΕ ἰ5 δϑἰςεα οὗ [ϑγδαὶ 

(δὴ οὗ ἴῇε. Βαυῖΐ [Π15 15 ποῖ 4]}1. ΑἸὴοβ σερσζϑβθηῖθ [5γα6ὶ 85 
Κηονίηρ ἴῃ656 ἰὨίηρθ, [Δ]]Πὴρ ἴο ἀο ἴπδπ, δηά, {μεσοίοσο, 845 ἀ6- 

Βανίης οὗ ῥριυηϑῃθηῖ. ΝΟΙΙΠΟΙ 5186] ΠΟΥ ἴῃ6 οἴμοι ὩδΔΈΟΩΚ 

νοῦ αν τηοπεα ἀεπίσισίοη ἔοσ (δ ]1ρ ἴο οὔϑοσνε σοηα! ἸΟῦ5 
ΟΥ σοτῃπηδηαᾶς οὗ ΜὨΙΟΩ [ΠΟΥ ψογα τοῖν Ἰρηοσαηῖ. “Τὸ ὨΘ ΠΟΥ 

ΙΏΔΏ ὯΟΓ ΡΘΟρΡΙῈ οδὴ ἴπε στἱρῃίϊθουθηθϑ8 ΨΏϊσἢ Ατὴοβ ῥγοδοῃοα 

ἌΡΡΘΑΓ 845 ἃ αἰβοονοσυ, Ὀυΐϊ αἰννᾶγβ 45 ἃ τϑοο]]θοϊΐοη δηά ἃ τὸ- 

ΤΩΟΙΒ6.᾽" 5 [15 1Π15 τερσεβεηίδιοη οὗ Ασηοϑ, ἴδῃ, δὴ δηδοῆσοηίβτα, 

ΟΥ, ῬΕΙΏΔ4Ρ5, ἃ ΡῬίεοα οὗ Ὀϑαυθία! τῃείοσις, ΟΣ, ἴῃ ῥ]δίη ψοσάβ, ἃ 

ΤΑἰϊβσεργοβοηϊαίίοη  Βαυῖ ἴῆο586 ΨῆΟ 64]}1] 1ἴ Δῃ δηδοῆγοηϊβηῃ ρῖνα 

τ (ἢ6 διρῃοβὶ ρῥίασεα οὗ ναϊι6θ. Ὅη15 ἀοθβ ποῖ βδοῖῃ Ἴοῃηβίβίθηϊ. 

Μοζϑονοσ, ἱξ νὰ σϑοδ]] [πὶ Αἴλοβ σγεϑ δα ψ]Π]η σἰρμὶ οὗ [6τ54- 

Ι6πὶ δηά, Ὀείηρ ἴῃ6 Κιπά οὗ πάη ἢς ν85, τηυδῖ, [ῃοσθίοσθ, ἤδνε 

ὈδΘῃ ἴῃ ἱπτπηδῖς σοι οβἢϊρ ΊΏ τποῇ οὗ [6 5Ρ|Π| 85 ψ6]}} ἃ5 οὗ 

[πε πιδίοσίδὶ οὗ [ὴ6 πδιοῃ 5 ραβδὶ Ἔχρεγθῃςσθβϑ, 1ἴ 15 [417 ἴὸ ϑυρ Ὀοβε 

οἢ ὦ γίογέ ρτουπάβ {παῖ Ατὴοβ ἀσγενν ἰάγροὶν Ὡροη ἴΠ6 δοσυτηυ]α- 

οη5 οὗ [Π15 δἰγοδαγν Ἵθϊερταϊεαά ραϑῖ. Βαυΐ γε ῃδβϑὰ ῃοΐ τοϑὶ [6 

οᾶ56 Οἡ 8ῃ δρυτηθηΐ οὗ [15 σῃδσζδοῖου. 

(3) Δῃγοβ δοῖυδ!ν βἴονβ ἃ Κηον]εᾶρε οὐ ἴπ6 ραβὶ Ὠἰϊβίογυ οὗ 
Ιβτδοῖ, δη ὄχργϑϑβθβ (ἢϊ5 πον θάρα ἴῃ ἃ ΤΏΔΉΠΘΓ ΜΏΙΟἢ Ἰηα]σαῖα5 

ἃ βυρροβίτοη οὗ Κηον]οᾶρε οἡ ἴῃς ρῥαγί οὗ ἴῃ6 Ῥθορὶςβ ; οἵ. ἢὶ5 
τοίδσοηςοϑ ἴο ἴἢ6 ὀχοάυβ δῃὰ ἴῃς οοῃαυδϑὶ (297 4' οἷ οἵ), ἴο τε 
τοὶ ρου Ὠἰβίουυ οἵ ἢϊ5 ρεορίς (2.7), ἴο [Π6 5665 οἵ ραβί ομαϑβίί56- 

τηθηῖβ ἱπΗΙοϊοα Ὁγ Ὑδηνεὴ (4511), δηα ἢΪ5 δ᾽] υδίοη ἴο Ὠαν!ά (65). 
1516] 5. οἴῃ ]οθ, ἰῃ 50 [ΔΥ 85 ΠΟΥ δά γεῖ ἀδνεϊοροά, τοϑῖθα οἡ ἴῃ 6 
σδοίος πᾶάθ οὗ Υδῆνθη, δηά ἴῃ6 Ἵμδζαοίοσ οὗ Ὑδῆνεῃ (ζ.2.) 85 
ϑἤοψῃ ἰη ἰδίου. Κπονεάρε οὗ Ὠἰβίοσυ πηθδηΐ 4150 δοαυδιηΐδῃσβ 

δηὰ (δια Αγ γ, οἡ ἴλ6 ρΡατὶ οὗ ἴῆοβα ψῆο Ψψεσα δῖ 4]}} 16] θηΐ, 

ἢ (ἢ 15 455 (ν...). 

46 Α5.]. ο8. ἰ Οὗ, Ὁτγ., ΡΡ. 113 1. 



ΤΗΕ ΜΕΘΘΑΟΘΕ ΟΕ ΑΜΟΒ ΟΧΧΙῚ 

Μοτζϑονοσ, ἴῃ6 Ἰδυτηϊ ΠΟΙ ΟΡῪ οὗ ῬτορῃθοΥ οἰ ρίογεα ΌὉΥ Απιοβ 15 

ἴῇς ρῥγοάυοςϊ οὗ ρεποζαίίοῃβ οὗ ριορἤρίϊς δοινιῖγ." Οἱ, ἢ15 ἔτε- 

αυδηὶ υ56 οὗ [6 65:40] 15Π6 4 οτηγϊαβ "ΠῚ ἼΩΝ ΠΘ (τ δ.12. 21:6. 421}.} 
43. ΣἸδ.170 917 17) Δῃὰ ΣῊ ὩΣ (}} 410. .,5:.6.88.9.10.11 68. 88 01), Δηά οὗ 

ἴ1ῃ6 5: ΤΟΏΡΙΥ Ρσορῃεῖς {πὲ ΓΊΧΩΣ ΠΡ; ἢ15 δ ρ]ογτηθηΐ οὗ ἴῃς 
γ]ϑΟΏ 845 8Δῃ ἱτηργεϑϑῖνα τη ῃοα οἵ σομηπγλυηϊοδίίηρς Ὑ ἤν ἢ 5 τη65- 

βὰρε ἴο [5Γ86] : δηά ἢΪ5 τεσορῃϊίοη οὗ ἴῃς αἀἶτρε ἃ5 ἃ τηοβῖ ἄρρτο- 

ΡΠαῖθ νϑῆϊο]α ἴῸσ ἢ 5 πιϑϑϑᾶρε οὗ ἀοοιὰ (5᾽ 5). 
(4) δ'ῆσοε πιᾶγ Ὀε 511] πιοσα βρθοϊῆς δῃὰ ποῖβ [παῖ ἴῃ 2 1 τθίθσεῃος 

ἰ5 τηδᾶὰς ἴο “ σοηβοοζαίε ἃ Ῥδσϑοθδ  165,᾽" οσ ῃοΠπΊ ἃ Κθοῃ ΔρΡΓΘ- 

οἰαίΐοῃ τὴᾶβ τηδηϊδειθά. Ππο ψότα ἴπεγῦ Νοῖ οηἱν ΕἸ) 4 δηὰ 
ΕἸϊ5ῃ4, Ὀυὺΐ α'5ο  δηὰ Εἰ ; δῃὰ δοῖν τΏΔΩΥ τόσα οὗ "νῆοτη Μὰ ΠΟΥ͂ 
ἢανε ἢΟ τεοοσά ἢ Τῆθβ6 πηᾶκο ὑὉρΡ ἴδς ρστεδῖ ὑσθ- ρὑγορῃείς τοονο- 

ταδηΐ ψΏΙΟἢ νὰ ἤᾶνα αἰγοδαγ {το ὈΠ ΘΗ ἴο ἀδϑβοσῖῦς (88 1--ἰ1). 

(5) Τδας ΑἸροβ Κηεν ντ το ἀοοσυμηθηΐβ, δι ἢ 45 ἴῃ 6 ἀδοδίοριιθϑ 
δηὰ ἴῃς Βοοκ οὗ ἴῃ (ονοηδηϊῖ, ἰ5 οογίδίη. Βαϊ [ἢ]8 15 ποί 4]] ; ἴοσ 

(σ) πδϊΐο "δὶ βϑοῆρϑβ δὰ δἰγθδᾶγ οοπλα ἰπῖο Ἔδχίϑίθηςθ, νης ἢ ρτεραγεά 
16 γᾶν, ἰθο]ΟΔ}}Ὺ 85 Ἧ)6}} 85 βρ᾽ ΠΌΔΙ Ϊγ, ἔοσ ἢϊ5. ψοσῖ, --- ἀιηοηρ 

[6 πὶ ΤΩΔΥ ΓΕΟΔΘΟΠΔΌΪΝ ὃς ἱποϊυἀοα [ὰ. ,1 ΠΘΌοΥΔ ἢ 5 βοηρ; ἔχ. 

151 ((ὴ 115 οαυ] δϑῖ ἔοστη), ἴῃ 6 βοηρ οὗ [ῃ6 Βεδά 8ὅ64 ; Οη. 49, ὃ ἴῃ6 

{Π04] Ὁ] ϑϑίηρ, ἃ5 ΜῈ]}} 45 1. 22 (Ὁ) }} ἀπά 324; δηὰ ὑεϑίθς 656 

(δὴ) ἴἴθσα τόσα δηοίΐθηξ ὑσγονοῦρβ δηα [0]}-ἰοσθ. ϑοπῖα οὗ [(ἢ686 
ΤΕΙΟ ΔἰΓΕΔαῪ ἱῃοογροσαϊθαά ἴῃ Ϊ δηά Εἰ, ἐς. ση. 2653 2)525.38. 99. ὃ. Ὁ. 

4 ((, Κυες. Δεζ 1. 2ο7; ΟΒο. 52. τεσ. 
Ἐ6. Ε΄. Μόοοτε ς8]}5 τη 5 " τῆς οἹάεδι ὀχίδηϊ τηοηυπιοηῖ οὗ ΗἩδοῦτον, Ἰἰϊογαίυσο ": 

50 Ργδο Δ ΠΥ 41] τοοθπῖ ἱπιογρτγείογϑ. 

 Οασρεηῖϊοτ δηα Βα οΓΞΟΥ πο] 6 ἴο ἃ Ροβί-οχὶἶς ἀδῖὶα; 50 Ἡοϊσίηρον; Βδεπίβο ἢ 
ἀδοίασγες ἰΐ Ἰαῖοσ ἴ8ὴ  δηὰ ΕἾ, αῃὰ ρεσῆδρϑ ἰδαΐϊεσ ἤδη 1Ε. Α γρεπυΐης Μοβαῖο 
κοσγης] ἰ5 ἀϊδοονετεά ἰῃ ἰ Ὦγ Εν. 6., Ὀἱ., ϑίγσβοϊς, Ὁτ. 

ᾧ Κό., Ὑν]Πάεθοετς, δηὰ Ὅτ. (Οεπμέσὶς, 380), 55:00 [ἢ 5 ἴο “ἴῃ 6 ἂρὲ οὗ ἴῃς Τ᾿ υᾶγζο5, 
ογ ἃ ᾿π||6 ἰαῖετ ""; Ὀἱ., Οαγρϑηῖϊοσ δἀπὰ Βα ΥΒΌΥ, δηὰ συ Κα] ρίαςα ἰἰ ἰη ἴῃς ανιάϊο 
Ῥετίοα; 5.4. (6 ΚΠ. 1. τ5ο) Ἰοςσαῖδβ ἰὶ ἴῃ ΑἾΔΡ' 5 γεῖρῃ ; Ἡ οἰζίη σον ἀδοϊθ5 ἸΡΟῺ Ξοπλα 

ἔπιες ἀυτίηνρ ἴῃς ϑγτγίδη νὰ 5 ὑσίοσ ἴἰο ἴῃς ἂρε οὗ ]γοθοδίῃ ἴ]. 

! Ριδοεὰ δοιιϊ 780 Β.0., Ὁγ Κποῦοὶ, ϑοῆγα. (Ζ ἐπ). ᾧ 2οβλ), Ὀἱ., Οὐδ], εΖ αἴ.; 
δϑοϊσηοα Ὦγ Ενν., ΚΑαιηρῃδιβεη, δηὰ Εδυ85, ἴο ἴπε ρετίοα ὑυ5ὲ Ὀείοτε 722 Β.6.; ὮὉΥ͂ 
Ὦτ., το ᾽ς α΄ἷὰο οὗ Τεγετηΐδῃ δπὰ Εζοκίοὶ ; Ὁγ Οο., ϑίευσσηαρεῖ, Βεγίμοϊεῖ, αηᾶ (δσ- 

Ῥεηΐῖεγ δη Βα υΌΥ, ἴο ἴδε ἐπὰ οὗ ἴῃς οχίϊα. 

4 Ὧτ., ϑεῆτα. (ΣΦ ἐμ, ᾧ 204), ὈΪ., οἷδος τη}ἷ5 ἴῃ ἴῃ6 ταΐρτι οὗ ]αγοῦοαδπι 1.; Οταϑΐξ, 
Βίεεκ, Κυς. (““9}ε“5-. ᾧ 13, ἢοῖε 16), 5ῖ4. ([Ο ΚΠ. το 84), Οο., Βαυαϊςςΐη (νυ ἐδεέεγέλων, 

748. 266), διδυετηαρσεὶῖ, ΝΊΠἊςΌοετν, Βοσίῃοϊεῖ, πὰ (αγρεηΐοσ ἀπὰ ΒαδίϊοσϑΌυ ρυὶ ἰΐ 
δἃρουϊ γ8ο Β΄. 



οχχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

806, ΠΚονν 156, ἤανα ῬγΟΌΔΟΪΥ ὈΘοη Ὀγδϑεσνοα τῇ [86 σοἸ]οοἢ5 οὗ 

Ῥτονεσθϑ, δἰ που 1ἴ 15, οὗ σοῦΓβο, ᾿ΠΠΡΟΘ51016 δ 1ῃ15 ἀδῖθ ἴο αΪ5- 

Πηρυϊδῃ [Πδτ ; βοπιθ, ἰηἀε6α, Ατὴοβ Πιπ56]  Ὀσόβεσναβ, ἴοὺσ ποῖ ἃ 

1π||6 οὗ ἴῃ6 Πογατυ βίσεηρίῃ οὗ ἢ15 τ ηρϑ 15 ἀπ ἴο ἢ]15 ἴΑτα ΠΥ, 

Ὡοῖ ΟἿΪΥ ΜΠ Ὠϊβίοτυ δηὰ ϑςοςοϊοίορυ, Ὀὰῖ 8ἃ5 ψ6}} ψιτῇ (0]ΚΚ-’οτα δηά 

[ῃ6 σρϑϑοῦ δηὰ {πουρῆϊ οὗ [ἢ 6 σοτητοη ῬΕΟρΪδ. 

14. ΤῊΕ ΜΙΝΊΞΤΕΥ ΟΕ ΑΜοΟϑΚ. 

ὙῈ τἢ}15 σα πλτΥ οὗ [Π6 γγοσκ Ὀείοσε υ5, 6 ΤΏΔΥ σοηϑιδσ τἰῃς 
οχίεσηδὶ ἴογπη οὐ Απηοβ᾿β ψΟΥΚ, ἢ]5 τ] η]ϑῖγ. [{ ἢ15 ἰθδοβίηρ 
ἴοσῃηβ δὴ ἱπηροχζίδηϊ ραγί ἰῇ [6 ὨΙβίΟΤΥ οὗ ὈγορῆεοΥ, ἢϊ5. τ] βίτΥ 

5ῃου]ϊὰ 6 δχροοϊεα ἴο σοπίπυϊα Ἰαίρεὶγ ἴο ἴἢ6 ϊβίοσυ οὗ 

Ῥτορῃεῖϑη. [1 Ατλος ἢ πΊ56][ 15 Σοϑροηβ1 016 ἴοσ ἴῇς ὈθοοκΚ τῇς ἢ 

Ὀεατθ 15 δα (εἰ οσ Ἰὼ ἴῃ 6 Ῥγεβϑθηϊ [ΌΥΠῚ ΟΥ̓ ἰῇ δὴ δδυ]εσ ἔΌστὰ 

οὔ νῇῃϊοῃ τ[ἢ6 Ῥσχεβθηῖ ἰβ δὴ δαϊτίοη δηϊαγρεα δηᾶ τηοάϊβεα ὉΥ 
ἃ ἰαῖοσ Ῥγορῇεῦ), [86 ᾿ΠΤΈσΑσΥ ΟΣ Ϊκ 15 4 ρασί οἱ ἢ]15 τ] ]ϑῖσυ. ὉΤῊ]5, 

Ὠονόνοσ, ἄδβεγνοβ βερασζαῖα δηα βρεοῖαὶ σοῃϑιἀθγαίοηῃ (Ρ. οχχχ ἢ). 

Τῆς βίου οδὶ Ὀδοκρτουηά οὗ [ῃ6 ψόοσκ, 85 ψ6}}] ἂ5 [6 Ῥγορῃεῖ 8 

ῬΟΙΒΟΏΔ] 6 δηά [ἢ6 Ῥγορασδῖοη (ῸΣ 15 τ ηἸϑῖσυ, μάνα Ῥδδη 

οοῃδίἀοσοά ἴῃ ὃ 12. 

ι. [15 υηΐδὶγ ἴο ΑἸΏΟ5 ΟἸΤΠΟΙ ἴο τορασῆ [ἢ βἴοτυ οἵ [ῃ6 τηδῃ 

οὗ Τ]υάδῃ (1 Κ. 13) 85 ἃ αἰβίοσίβεα δοοουηΐ οὗ ἢ 15 τ ΒΊΓΥ, "ΟΣ 
ἴο δοοορί ἴδ6 βυρροβίίοη ἰμαὶ [ἢ 6 βίοσυ οἱ ἢ]5 τα ϑῖσυ, ἀκα της 

Βίοσυ οὗ Τ]οηδὴ (ἴῃ ἴμ6 Ὀοοϊκς οὗ ]οη8ἢ.), 15 ἃ ᾿ἰδίεσ. ἱηνθηϊοη ΟΥὨ 
δοοη. ἡ Υ̓ΏΕη ψὰ σϑοδ]] (4) ἴμαὶ ἢῸ ταΐγαοὶα Οὐ ΟΠ οΓ- 5 ΟΥΎ 
ἰ5 σοηηοοῖοα ἢ ἢΪ5 νοΐ, οἰἴἤοτ αἰσα ιν οὐ ἱπαϊ γοῦν ; (ὁ) τμδῖ 

ὯΟῸ Θοβίδες ἔΥΘΏΖΥ 5 ἰῇ ΔΩΥ ὙΑΥ βυρραβίεα ; δηᾶ (ὦ ἴῃδῖ, οἡ ἴῃς 

Οἴμοσ ἢδηά, 41} σοπῃθοϊϊοη ψ ἴπαὶ Κη οὗ [Π]ηρ 15 5. ΣΟΏΡῚΥ 

ἀεηϊοὰ (γ}5), γα τη δῖ οποθ οοησεάς ἴῃδΐ οἣς ἢᾶ5 δηϊοσεά ὕροη 
Ἦϊ5. τ ΠἰΒΊΤΥ ΠΟ 15 ἃ ῬΤΌΡἤΠοῖ ἴῃ ἃ ΠΟΘ 56η96, ἂδἱ ᾿δαδῖ ἴῃ 50 ΔΓ 

8ἃ5 ἴῃ6 δχίογηδὶ ψΟΥκ 15 οΘοησογηθά. Ηδ τϑοεῖνοβ νἱβίοηβ, ἴο Ὁδ 

Βυῦγχο,; Ὀδυῖΐ [ἢ656 ἃγ6 ΠΟ δοβίδις [τάποθϑ, ἔὺΣ ΨΠΊῚΟἢ τηυϑὶς τγᾶ5 

περαςά, 45 ἰῇ ἘΠΙ5α᾽5 οδϑεὲ. ΤΏΘΥ ἃῖθ σαῖμεσ [{κὸ [ἴῃς ν᾽ βοῇ 
οὗ βαϊδὴ δηᾶὰ 76τγεμϊδῇ, τιδηϊ εϑίδιοὴβ οὗ ἃ Ἰἰονυ δῃᾶ 50} }πὶς6 

4 9ο γε. ἰῃ ΒΙεο 5 ΕἰπλΑ 244: ἸΚ᾿Ιοβίοσηδης, δαγμεὶ μπᾶ Αὐπέρε, 349; (Ὦδ. 

ἘΔ. 1τ418: ΒεηζΖ. Απέρε, οἱ. 

τ Οἱ ᾶγ δηά Ὁμαρίη, 41.7.52. ΧΝΤΙ. 66-93; σμε. 522. 4864 1. ; ΕΒ, 



ΤΗΕ ΜΙΝΊΘΤΕΥ ΟΕ ΑΜΟΘ ΟΧχν 

σδδγαοῖοσ, τδᾶδ ῃοΐ ἴῃ ἄγθδῃ), ΠΟΥ ἴῃ ἴγδηςα, δυῖ [του ρ ἢ βρὶ Πίυδὶ 

ΘὨΠρΡὨοητηθηῖ ; ἀδαϊηρ ποῖ νι ῇ [ἢ]5 Ὀ4ΔῈ11|6 οὐ τἴῃδΐ Ῥτγογηοϊίοῃ 

ἴο ἴῃς τῇσχοπο, Ὀυϊ ψιῖ [6 Γπηἀατηδηΐϊαὶ τὰ οὗ σοά. ἩΗόοννοσ, 

ΘΟ ΓΘ ΒΌΓΟΙΥ 40]6 ἴο 5866 ἴῃ ἴζθϑε υἱβίοηβ, ποῖ ΟἿΪγ ἴῃς ]11η64] 

ΒΌΠΟΘΒΘΟΙΒ οὗ ἴἢ6 ἴταῃςσο, Ὀιΐζ 4150 Δῃ ἱπάϊοδίοῃ, ἢ τὸ ἡοῖο {ΠΕῚΤΣ 

ὨΠΠΌΟΙ δηα οδαζαςίοσ, οὗ ἴ[Ὡ6 γδοῖίοδὶ δάορίίοῃ ὉΥ ἴῃ ΘῈ 

ογάεσ οὗ ἴῃς τοῦ ηοτΥ οὗ ἴῃ οἷά. 10, Βονενοσ, Απηοβ (ΟΠ ον 5 

ΟἸοβοῖν ἴῃς οἷά 5[}]6 ἴῃ σϑοθὶν!ης ὮΪ5 τηθϑϑαρα ὉΥ νἱ᾽ϑδίοη (αἰ Πουρἢ 
οὗ ἃ τηοζὰα οἰθναῖϊθα Ἵοῃαγδοῖοσ)," ἢ6 ΘΧὨΣΟΙ [5 ἃ τήοσε βιτὶ κίηρ αἰ - 
ἰεγθῃσα ἰῇ ἴῃ τηοϊῃοα οὗ ρῥσεβεηϊδαϊίοη. [1 ἰ5 ἴπι6ὸ [ἢδΐ ἰῇ ΤΏΔΩΥ 

8565 Μὰ 51}}} ἤανε ψῇῆδὶ ϑθοῖὰ ἴο Ὀ6 ΟἿΪΥ ὑτίεῖ ογαεζε οὐ ἔχε, 
ἴπαϊ 15, ἱγαρτωθηῖδιυ υἱϊεζάησοβ. ἘΕνοῃ ἴπο656 αἰῆεσ ἔτοπὶ ἴποβα 

οὗ οἹά τ ῥρσορῃοῖβ, “ νῃϊοῇ οἤετοα 4 Πασὰ δηὰ ἔδϑὶ ἀδοϊσίοη οὗ (6 
Το Ὡϊ ἰοῦ [Π6 τηοπηθηϊ᾽᾽ : 7 5:6 ἰῇ ΤΊΔΩΥ 684565 [ΠΘΥ ἢᾶνθ ΠΟῪ 

ἰΚ6 οὐ ἴῃς ἕοττῃ οἵ βϑουτηοηβ, δηὰ ἴῃ 411] οδβθβ ἴΠ6Ὺ ργοβεηΐ [Θδοἢ- 

ἱπρ σοῃοοσγηϊηρ Υδῆν ἢ 5 ἢδίυσε δηα ἢ5 ρυγροβαβ ἴοσ 15τ6]. Οἡ 
[6 ῬΌΘΙῚς ῥγοδοπίηρ οὗ ἴῃ6 Ῥτορῇῃεῖ, 85 αἰβι σι 5ηθα τοι 86 

ὙΠ ΌΠΡ, οὗ 15 ΒΟΙΙΏΟΏΒ, Φ.1. 

2. Α τηοβῖ βἰρηι:δβοδηΐὶ ἰδοῖου ἴῃ [ἢ6 ΤΩ ΠΙΒΊΤΥ οὐ Απιοὸβ ἰ5 ἴῃς 

στρ ἀονῃ οὗ ἢ]5 βευποηβ. [ἢ [ἢ]5 βεσνίος ἢ6 15, ρΡεσῆδρϑ, ἴῃς 
Ἰεδάθσ. ᾧ Τῆς δάορίίζοη οὗ ἴῃ6 πον τοι οί, νὶΖ. ἴμῃαι οὗ νυ ηρ, 

ψὰς ἰηὴ6 ουϊοομηα οὗ σογίδιη ἰδοΐουβ ἴῃ (ἢ6 5υδίίοη, δηὰ [156 1{ τς 

οσοβϑίοη οἵ σεσίδιῃ οἴδμουϑ. 

(1) [{|5 ἴο Ὀ6 τϑιγοαογοα ἴῃδῖ Ἰη [15 σΘΏΓΟΣΥ 5Γ8 6] τνᾶ5, [ῸΣ 
(ἢ6 ἢχϑι τἰπγ6, εη]ογίηρ ἴῃς Ὀσίνί]εραεβ οὗ οἰν]]]Ζαῖίοη. Μδην ἴογοθβ 
ἃ16 86ῖ ἴῃ τ ]οη ἴῃ ἃ παϊϊοῃῃ ἤθη ἰἴ τίϑε5 ἰηΐο [ἢϊ5 βῖαρε οἵ ἰἰΐς, 
ΔΙηοηρ ΟἴδοΙβ ἴῃ οὗἉ ᾿ἰοταῖατο. ὃ ὙΏΘΓΟ ψψᾶ5 ἢοῖ ΟἿΪΥ δῃ Ἰποθηνα 
ἴο τὶ πρ, θα [Π6 ΟΡΡοΙΓΙΏΙΥ [ῸΣ 1ἴ, 8ἃ5 ργον! ἀθα ἴῃ ἴῃ Ἰοῆρ ρΡϑᾶςβ 

οἵ ]εσοῦοδη 5 τεῖρη. ἢ Τοσδῃ- τ οταΐαγα δα δγοδαν ἰάθη ἴουτῃ 
(Ηο. 8:13) ἴῃ τῆς αν ἴῃαἴ δα θεθη οοαϊῆθα. ῬΡτγορπδεῖὶς ᾿Πτοσγαῖυγα 
αἶδο δα οοπα ᾿ηἴο οχίβδίθηςα ἰη ἴπ 6 ἴογηι οὗ ἴῃ 6 στεδῖ Ἔρὶοβ οὗ οἱὰ 

8 ε οδΔηποῖ ΞΌΡΡοΞβο [παῖ ἢ 656 ν᾿ 5 ἢ 5 ΕΓ υϑ6 6 ΟἿΪΥ 85 ἃ πιείποὰ οὗ ργοϑθηκὶηρ 

τῆς Ῥγορβεῖϊς (πουρῃϊ ἴο ἴἢς Ῥεορὶβ. Ηΐτσο, ἃ5 ἰῃ 15δἰδὴ δηὰ ΪΠεγοπιίδῃ, να πᾶνα 

δυγνὶνα!}5 οἱ (ῃς οἱὰ ἴγβῃος, ἃ5 ἴῃς 5ἰδῖθ 'ἴῃ νυν ἢ τπΠ6 ῥσορδεῖ τεοεϊνεα ἴἢ6 πιεϑϑᾶρα. 

ςι. Κ. 82. Ν. 6γ6. Ἐ Βυ. Κεἰ. 133. 
ΤΎὌΎΒα Οηἱ]γ τῖναὶ ίοσ ἴπΠ6 ΠΌΤΟΥ 5 ἴπΠ 6 δὐΐποτ οἵ [5.15 δηὰ τό; Ὀυϊ ἴ656 οὨδρίαυβ 

ἅτε ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἰδίου; 50 ϑεῦνα,γ, ΖΑ͂ Μὴ. ΝΤΠ|. 207 Ν΄.; υππι; ΟΠο. πε οάνοηοη, 

εἰς., ἐπε ἔοε.; Μαζὶ. Ἐρῖ δὴ δατὶν ἀδῖς νυ. ΝΕ5. ῥνοῤά. οτῖ., 392; Ὠΐ., ΟΑΒ.; δηὰ 

Ὦς. 2ΟΤ7. χδἷἱοῖ. ᾧ 8διΔ. ΟΥ"ΔῚ. κοό; Κιὶ, Πἐὲδ2. 11. 415 ἢ, Ι σΑ5. 1. 35. 



ΟΧΧΥνῚ ἹΝΤΒΟΒΘΌΟΓΤΙΟΝ 

ϑγδϑὶ, νηοῦ 1 δηὰ Εἰ ῃδὰ ἴάκθη ραΐῃβ ἰο ριυῖ ἰορεῖμοσ. ΑπΊΟΒ, 

δἴζοσ δὶ}, 15 ποῖ βῃονίῃρ πηυσ ἢ οτἱ Δ! ἴῃ ἰακιηρ υρ ἴῃ6 Ρ6η, ἴοσ 

Ὧ6 15 ΟἿΪΥ ἐο]ονίηρ ἴῆοδα ὴο ἤανα ΔΙγοδαν βῃονῃ ἢϊτὰ ἴῃ6 ΨΑΥ. 

(2) Τῆεη, ἴοο, οογίδίῃ ομδηροθ μβδὰ οοὴβθ δδουϊ ψῃϊοῃ Ἰδὰ 
᾿πον Δ ὉΪγ ἴο {π|8 βῖερ. Ι5γ86}᾽5 σοὶ! ρίοη δὰ ραβϑβθα ἀρνασγὰ ἴο 
ΔῈ ΘΏΓΓΧΕΙΥ ὩΘῪ Ροϑίτ[οη. [Ι{ ννὰβϑ ὨῸ ἸΟΠΡΟΥ ἃ τηδίζοσ οὗ τυογελίῤ, 

ἦ.ς. τἰϊαα]. [τ οἱοοά ἔοσ οογίδὶ πῃ ΠΟῪ 146845, νῃϊοῦ σου ποῖ Ὀ6 

ΘΧΡΓΟΒβΘα [ἢ δὴ ἱηδετυιτίοη, Ὀαϊ ταυβὶ πηα ἰου [ἢ ΘπΊβοῖναβ ἃ ψτ ἢ 
τεοοτά." Τῆς γτορῃεῦς υἱζοταηοα 5 ΠΟ ἰΟΏΡΟΙ ἃ ἰεΙΏΡΟΓΔΑΙῪ 

ταδῖίοσ, υἱϊοεγεά ίοσ ἃ βρθοῖδὶ [(ἰτ6 οἵ βεῖ οὗ εἰτουτηβίδησοβ ; 11 δά 

Ῥεσοπλα βοιηθιῃϊηρ οὗ εἴογηδὶ ναΐαθ, μανίηρ ἴο ἀο ἢ {γαῖῃ σοη- 

σοτγηΐηρ νἱϊα] δα δ] εοῖ5. Μοζϑονοσ, ἴῃ ρσορῆδι Ὠϊπι56 ]Γ ἢδ5 ἴαίζθη 

ΟὮ ΠΟῪ ἔιηοίίοη5 Δηα δὴν ΓΕΘΡΟΏΒΙ ὈΪΠ1|65. ΕΗ 5665 ΙΔΟΓΟ ΟἸΘΑΙΥ͂ 

Ὧ5 ΡΟΒΙΠΟΩ ἃ5 ἰζ ὈδΑΙΓΘ ὉρΟΩ δυπΊίδη ΔΗ 15 ἴῃ ρϑῆδσαὶ, δηὰ ποῖ 

ΤΆΘΓΕΪΥ τῆς δῇδὶτβ οἵ ἃ 5 ηρὶε ἡδίίοῃ, ΠΣ οὗ ἃ σοσίδ ἢ {{π|6. 

(3) Τῆς δαῦοῦ ργορῃεῖθ ψαγα θη ὙΠῸ βδουρῃϊ ἴο Ἔχοσὶ “δὴ 

Ιηϑῖδηϊδηθουβ ἰηῆυσθηςθ.᾽" [1 ννᾶβ ΤΠΟΙΣ Ὀ5106855 ἴο δοῖ, 845 ἀἰά 

ΕἸ) 4, ταῖμοσ ἤδη ἴο βρθαὰκ. Απά, ἴδε, 1 νγὰβ ἃ τῃδίζοσ οὗ 

ΘΌΡΓΤΕΠΙΘ τηοϊηθηΐ ἰμαῖ ον ἴῃ6 Ῥτορῇεῖ ἰ5 Ἔχρθοϊθα ἴο ρίνα ἃ 

τηδϑϑᾶρο ὶῖ νὨΪσἢ τῆ6 ρδορὶα ν1}}] Ὀ6 ἀϊΞρ᾽εαϑεά. Ηδ ν1]}} ἢο 
ἰοῆσοῦ Ὀ6 ἴΠ6 Ἰεδάδσυ οἵ ἴῃ 6 πηᾶβϑεβ. Ηἰ5 νοσῖκ ψ1}} θ6 Ουϊνναταὶν ἃ 

ἰαϊϊατο. Ηἰξς νοῦν 11] βυσοθθβ ἰῃ τοδορίηρ ἴῃ 6 Ποαγῖβ οἵ [6 ῬΘΟΡΙ6 
δοίι δ! ἔοτοθϑ ἢϊπι ἴο Ρυΐ ἢ]5 ψοΟγαβ ἴῃ πυ ηρ. 7 

(4) ἴῃ ογάδσ ἰῃδϊ [Π6γῸ ἸδῪ Ὀ6 βοουγεα ρῬεττηδηθηΐ ἱπῆμυ θη 6, 

ἴῃ)ε Ῥτορμοῖθ᾽ ψοσαὰβ τηυϑδὲ ὈῈ τοδα δηά εἰυαϊθ. ΤῊϊβ, δηὰ τῆὶϊς 

ΟὨΪΥ, Μ1}1 Ὀσηρ 4 σοητπυουβ ἀσνοϊοριηθηΐ οὗ 15γ86]᾽5 σεϊρίοη, δηάᾶ 
ἃ ἀεερεπίηρ οἵ ἴἴ ἴῃ ἴπε Πεαγίβ οὗ ἴῃ ρεορὶθ. Βαϊῖ ἴο οδιδίη 1815 

[86 ῥτορῇῃεϊῖ πδϑά ηοΐ ντῖῖας ουἱ ἢ᾽5 νογάβ ᾿υ5ῖ ἃ5 ἢς δά 5ροΐίκθῃ 

ἴθ. Ηδῤδ τιδᾶὺ ρῖνα ΟἿΪΥ ἴῃ6 ἰοχὶ οἱ Ὠὶβ δα ἄάγεβϑβ, Οσ, ῬοβϑβιΌὉΪγ, ἃ 
ΒΥΠορϑῖ5 οὔ 1. Τῆς τ τδη ΓΟΥΤῚ ΠΊΔΥῪ οὐαϊ ταῦςἢ ἴῃ δὰ ΟὨΪΥ 

Ἰοοδὶ δρρ]οδίίοη. Νοσ ἀϊά [ἢ6 ᾿τιῖοσ ὨΙ τη 56} αἰννανβ ρυΐ ἢ15 ὑτο- 

Ῥἤοῖῖς Βρθθοἢ65 ἰηΐο ψΠτςτςῖδη ἔοσω. ΤῊ Ϊ5 τὺ ἤᾶνε Ὀδεη Ἰεῖ ἴο ἃ 

Ὀαηά οἵ ἀϊ5οΐ 165 βι ἢ ἃ5 ἢἰβίοσυ [6}}15 ὰ5. 1βαϊδῃ δά (15. 8.5), τη θῇ 
ὙΠῸ ααϑἰγοα ἴο 8586 ἴῃς ψογαβ οὗ ἴ[ἢ6 τρδβῖοσ ᾿υ5Πεὰ 45 ΟἿΪΥῪ {ἰπ|6 
σου]ά ᾿υ5 ΕΠ γ τΠδτ (οἴ. Ὀι. 1855. 7. ,χ85). 

ΑἸὴοβ γγὰθ ἤγϑθί διηοηρ [6 Ῥσορῃεῖβ ἴο δρργϑοϊδῖς 411] [ἢ 15. 

ΦΆΧΚιυο. Αἰεὶ, 1. 200. ΤΎΝΕΞΚΞ. Ο77Ο Δ 295 ἢ; Βυ. Δεῖ. 131.» 



ΤΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΥ ΟΕ ΑΜΟ5 οχχνὶϊ 

ΑΙΠουσ ἢ 6 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἐχροοϊεα ἴῃ6 δηά οὗ ϑγδεὶ ἴο οουηθ ψ] Μη 
δ᾽5 ΟΥ̓ σαηοσδίίοη, 6 588.) ἴῃ δανδηΐασε οὗ ρὶνίης ἢϊ5 ἰπουρῆϊ ἃ 

ἀεἤηϊῖα ρῥίδεοθ. Ηδ πᾶ δἰϑοὸ ἕδνα δὰ ἴῃ τηϊπὰ [ἢ ροβϑβὶ ὈΠΠῪ οἵ 
Ὀδηβτη την 1 τῆυ.5 ἸὨχΟΌΡἢ ἀ1501Ρ]65. 

3. ἴῃ ἢϊ5 ΡΟ] ΠἼοΑ] δοῦνιγν, ΠΚον56, Ατηοβ ὄχῃϊ 15 νδσίῖοη 

ἴτοπὶ ἴῃς οἷάδσ ἴγρε οὗ ροόορῇῆεϊῖ. (1) Τῆε ἀϊβδγεπηος, ον νου, 18 
οηθ, ῃοῖ ἴῃ ίδοῖ, Ὀυϊ ἴῃ τηεϊῃοα. Ηδ 5 85 ρυδδίγ ἰηϊογοϑι θὰ ἴῃ 
186. παίϊοηδὶ [6 ἃ5 ψγὰ5 ΕΠ] ἢ οσὐ Ε]15ῆα, Ὀὰϊ 6 τηᾶῖζοβ Ὧο 086 οὗ 

ΡΟ] ς4] ἰηἤυσεηοθ. Ηδ Ὠϊπλ56] 15 ποῖ 80 οῇῇοϊαὶ οἵὗἨ ἴῃς σονοχῃη- 
τηθηΐῖ (45 ΕΓ ϑδῖ)ι6] δηὰ Ε154), 1151 8ἃ8 ἢ6 τγγᾶβ ποῖ δὴ οὔῆοϊαὶ 

Ρῖορῇει. Ηε πιίδιῃδα 2οὸ βρεοίδὶ τεϊδιίοῃ ἴο (ἢ6 Κίηρ, 45 ἀϊὰ 

Νδίδδη ογ Μίοδίδῆ. Ηδ νψαϑ ΟἿΪγ ἃ ὑγίναίε οἰϊἴζεῃ. Η:5 ἰηϊογδϑῖ 

ἴῃ δῇλαϊγβ νγὰβ ἰῃίθῃβθ, Ὀυϊ ἢς 6ϑι Ὁ] Ἰ5ηεα ἢὩο οτρδηϊζαϊίοη ἴο δχθ- 
συϊς ἢ15 τηϊβδϑίοη. Ηδ ἀοδβ ΟὨΪΥ οὔ της, 2γεασελ. 

(2) Ηἰ5 ρῥοϊῖςαὶ νίεννβ (Ὁ.5.) σοποεγηίης [ῃ6 πδίίοῃβ Ὡθᾶγ δἵἱ 
βαηά ἢ δῃπούυηοθϑ ψἱτ σοηβυτησηδία 5Κ}}} (Ρ. 12), ἴῃς τροιῃοὰ 
οὔοθθῃ Ὀδίηρ οἿΘ ΜΉΘ ὈΓΏΡΒ ἢΐπὶ 1Ἰηἴο ϑυτωρδίμεϊο του ἢ ΜΠ 

ἴῃς [Ξγαθ 1165 165 Ϊνοβ." 

(3) Βυϊ δὶ ρο] τς 4] βαρϑογ 8 ἀἰβρίαγεα τηοϑὲ θην ἴῃ ἢΪ5 
Ἰηϊοτργοϊδοη οὗ Αϑϑγτδ᾽ 5 το δοη ἴο ἴη6 νου] οὗ ταὶ ἄδγΥ, ἱποϊαά- 
ἵηρ Ι5Γδ 6], δῃὰ [ἢ 56 τηδάδθ οὗ [ἢ 5 ἰηϊογρσείδιίοη. Ηἰ5 τηϊηὰ 

γὰ9 Ὠοῖ δ ἢτϑδί οἶθᾶσ ἰὴ γϑίογοησς ἴο ἴῃς (4]] οὐὗἨ ϑαιηδγία, Ὀὰϊ σοῖ- 

ἸΔΙΏΪΥ ρτοννϑ τηοτα ἀεἤηϊϊα σ] τ ἴῃ6 Ῥγόρτοββ οὗ τς ν]ϑ᾽ ΟὨβ. 

4. ΤἼς οΟΠτοηοΪορίοδὶ οσγάεσ οὗ [ῃ6 νᾶιουβ βίαρεβ ἰῃ [ἢ τα] 5- 

ΓΥ οὗ Ατῶοβ ἰ5 ὑποογίδίη, δΔηα ἰἴ5 ἀδίοσι! δῇ ἢ Ὑ0}}} τοδὶ ὑροη οὐγ 

βη4] ἀφδεϊβίοῃ 8ἃ5 ἴο ἴῃς 5ἰπιοῖυγα οὗ ἴῃ6 ὈοΟΚ [56] (Ρ. οχχχ Η..). 

Τῆς (ΟΠ ον ηρ 15 ϑυρρεϑιοα 48 ἃ ροββϑί]ε Πυροιοβἰβ : ---- 

(1) ἴῃ σοηηδοϊίοη ]Π ἢἷθ ΘΑΥΥ 5ῃερῃοσά [6 ἴῃ Τεκοα, ἢδ 

ΥἹϑιῖ5 ΏΔΩΥ ῬΟΪηΐβ οἵ ἰηΐϊεγαϑῖ δἴ ἤοτὴθ δηᾶ δυτοδα : δηά ἰῃ ἴδ 

οοῦχϑς οὗ [ἢ :656 νἱϑὶ 15 ἰδάσῃβ, ἃ5 Δῃ Οὔ 51 ἀοσ ταϊρῇῃς ᾿ἰοάσῃ, ἴῃ6 τηεῖῃοάβ 

Δη4 ψοῖκ οὗ τς μεῤλζῥνε (3). ΤῊΝ νᾶ5 ΟἿΪΥ ἃ ρατί οἵ [παῖ 
ἰηἰοττηδιίοῃ σοηοοσζηίης ἴῃς νου δἵ Ἰατρε ψῃϊοῃ ἢς οδιδιηδα ἢ 
ἴῃ65ε ΦΑΣΙ ΘΙ γεᾶσβ. 

Φ ϑυοῇ ἰ5 ἴῆς ἱπιογρσείδιίοη ρἱδοθὰ ὉΥ ΤῆΔῊΥ 50 ΠΟἾἶδτα ρου ἴῃς αττδηρεπιθηὶ οἵ 
ἴῃς ἤχει ἴννο οπδρίοτβ, σ΄. 6. οὐ Απ|ὶ. 214. Μ|ι., σγ., Νον., Μαγῇ. 

ἘΌἢς. (52. 157) 584γ5," ΝΥ ΒΙοἢ (ἐ.ς. 37) Απιοβ οου]ὰ Ὠαγάϊνγ πᾶνε νυ πη, υ}]6 55 
δε παὰ "δὰ τπς πιορῖ νἱνἃ δηὰ οουΐαγ ενίάδηςς οὗ ἴΠ6 εἤεςοῖβ οὗ ἃ ἴσὰς ρσορδεῖίο 

ἱπαρυϊεςα ἐνεη Ὀείοσε ἢ19 ΟΥΏ ἴΓ δ Πι6 ἴο τεοοῖνα οὔθ." 



ΟΧΧΥΣ ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

(2) Α ἔὄπ|ὸ οδπῆθ ἤδη ἴῃ ν᾽βοῦβ ρίνθη ἢΐμ, ἰκὸ ἴποβς τ Ὡ] ἢ 

ἢ6 δᾶ βδθὴ οἴμειβ ἢᾶνε (7.".), ἃ ἀεῆηϊίϊε .81]} ἴο ρσγεδοῇ νγᾶ5 
τοοοϊνοα." ΤὍΤῊϊΚ ο4}1} ρστεν οὐὖἱ οὗ [ῃ6 τρδϑϑβᾶρα σοηϊδιϊηδα ἴῃ ἴῃς 

ν]Ἰϑίοη οὗ ἴῃ 6 Ρ]υ τ Ὁ-]1η6, νὶΖ., τὴ 6 ᾿γγονοσδῦϊα ἀδδίσγαςοη οὗὨ 5γδεὶ. 

Ιὴ ἴῃς ἵἴνο ν᾽ϑίοῃς ψὨΏΙΟἢ ργεσθάθ, δ πουρῇ ἢ6 547 ἴῃς ἀοοτὴ 

1ῃτοαϊθηθά, ἢ6 Ὀεϊενεα ἰξ ταῖρῃϊ Ὅς ἀνετιεά ; Ὀυϊ ρταάυδιν ἣἢς 

Ῥεδοοιθβ σοηνϊησεα [δὶ Αββγτία 15 ἴῃς βδουζος οὗ ἴῃς ἀδηρογ (6᾽" 

7), ἀῃὰ ἴῃαΐῖ στυΐϊῃ ἰ5 ἱπενὶ δ ῦ]ς 1658 βου ίηρ ΟΧΊγδου ΔΓ 
5041} ἀνοσγί [ἢ οαἰδϑίσορῃθ. Ηδς ροαβ ἴο Νογίμογη [5γδοὶ, δπιαζθα 

τἢδῖ Ἔνεσγ οὴς ἀο68 Ὡοῖ, {|π6ὸ ὨΙΓγ56}{, ίοσεβθα ἴῃς σοτηϊηρ αἸβαϑίοσ. 

(32) Ηανίης τεδορῃθα ἢϊ5 αδειπδίίοη, ἴῃ 6 ψοσκ 15 οροπεὰ ὉΥ 

16 ῥτοοϊδιηδῦοη, ψὶῖ αἰρ᾽οτηδῖῖς 5111}, οὗὐ οὔθ ογδοὶς δῆϊοσ 

ΔηΟΐΠΟΥ σΟΠΟΟΓΏΪΩρΡ [5.86}᾽5 πεῖρῃροτιβ. ᾧ ὙΏδδθ6 τΔῪ ἤᾶνα ὈδΘη 

υἱϊετοαὰ οὨ ϑιισσδϑϑῖνε ἄάγϑ, Ὀυΐ, ἴῃ 411 ὑσορδῦ ν, τ τα ϑρσγοδά 

ΟΥ̓́ΣΓ ΕΟ ΚΒ ΔπΠα πηοηῖῃ58. ΠΘη τ ῬΤΟΡΟΙ {ἰπ|6ὸ ἢ45 ατγινϑά, ἴο 
15:6] (2 Ὁ) 1ι5 εἰ 15 δηπουηοσα [δ6 ἀγεδα δι] ἔαΐυτε 1 [ἢ 6 τοδϑοηβ 
τπογοίοσ. [Ι1ἡ (ἢ6 σουγβε οὗ ἢὶ5 ψδηάεσίηρθ 6 ττῖνος δὶ Βεοῖδεὶ. 

ΤῊΘ οἰ πλᾶχ ἰ5 τεδοῃδαά ἴη τῇς βουτηοη οὗ οὔδρ. 6, ἰῇ ψῃϊοἢ σαΡΌνΥ 

15 [ῃγθαϊθηβα, 

(4) ΤῊϊΚ 15 Ῥγοῦδοϊυ (ο]ονγοὰ ὉΥ 4 ρορυϊασ ᾿ηἰεσσυρίοη οἵ ἢ15 
ψοσΚ. [Ι͂ἢ ΠΥ οδ56, ἀδηηδηά 15 τηδΔ46 ἴογ ἢϊ5 δυιςϊ που ἴο υἴῖοτῦ βυς ἢ 

Ῥοϑϑι ϊϑῦς ἀδηυποϊδιίοηβ, αηα ἴο ἀηπούυησα ννῆδί ΓΟΑ]Ὺ διλουηῖβ ἴο 

ττεάϑοη. ὃ Ι͂ἢ υϑΠοδίοη οὗ δἰ5 νοτάς, ἢς 16}15 [ἢ 6 ϑἴοτσῃυ οἱ ἢ 5 

08]1, ἃ5 ἴἴ σας ἰῃ [6 νἱϑίοηβ οἱ ἰοοσιι8ῖ5, ἢτε, δηά ρ]υ}0-}1η6. 

ΤῊΙ5 οἷοβαβς σὶ τῇ ἃ βρθοϊῆς τχοαϊ δραϊηϑὶ ]σοροδῃ ἴῃς Κίηρ. ἢ 

ΦΎΠΕεΞε (Θοκίαιίο) ν᾽ ϑίοης (1) οοπηθοὶ Απιοὸβς οἷοβοὶν νἱ ἰἢ6 ψοσῖς οὗ ἴῃς 
μοδλὶ ἐρε; (2) ἃτὲ ποῖ 5 ϑίδοϊουν Ἔχρίαίηθα ἃ5 Ὀεὶηρ τρογοὶγ ἴπ6 νη οὶ οὗ (ἢς 

Ῥτορῃεῖ 5 ρυδ)οαίίοι οἵ δ πηεββᾶρε (οἷ, Ὁ. οχχν, δῃὰ ΚὮ. 2.2. Ν. 6γ64); (3) τα 
Ῥτεξεηϊεὰ Ὅν ἴἢ 6 Ογβο]85 απ ἃ ϑεγπηοπβ (1:- 6), 45 ἴδε ᾿υπιϊδοριίίοη οὗ ἴῃς ργορῃεῖ 5 
Τηϊϑβϑίοῃ (οἴ, 15. 6), ἀπὰὶ ἴοτπι ἴῃς σοπεπιυδιίίοη οἵ ἢὶ5 ννοτὶς δήϊδι Απηδζίϑ ἢ 5 ἰηίογ- 

τυριίοη. . 1 Τῆϊς (Ρ. 724) 5 ἴδε ργορεδζσ ἱπιεγργοίϊδίοη οὗ 37. 
{ Τῆο τγοϑοιηθίδηςα οὗ (656 υἱΐογϑηςοο5 ἴο ἴῃς 5ῃοτί ογδοὶθβ οὗ ἴπε πδόλέ᾽ ἐνε σ8Π- 

ποὶ Ὀ6 ονοσϊοοκεα, ΤὨςὶγ μ᾽ εαϑίηρ οπαγδοίοσ νου 5Όγεὶν σοπητηθηά ἴδ Ὀτορδεῖ 

ἴο ἰδ δυάϊΐογβι Οπε οδπηοῖ ἱπηαρσίηθ ΟὨογηο 5 τοαβοῦβ (453.. 154) ἴογ βυρρεϑῖης 

ἴ(ηδὶ (ἢ656 οτδο]65 οουἱὰά ποίΐ ἢανα Ὀδδη βρόκεῃ. 

ᾧ ΤῊΪ5 566 Π|5 ἴο Ὀ6 ἃ τεαϑοηδθϊς ἰπίοσοπος ἰη νίαν οὗ ἴπΠ6 πδο σϑ Υ οὗ οχρ]αἰ πὶ 

ἴῃς ῥὑτοϑαηΐ ροϑικοη οἵ ἴΠ6 ν᾽ 5 "5, ἴοσ ΟὨΪΥ ἰῇ 50ΠΊ6 50ΟὮ ΝΔΥ 85 ἰῃΐ5 σδῃ οπς δοοουηῖ 

ἴοσ Ὦορε οοηίδίῃεα ἰῃ ἴῇς ἔγβὶ δηὰ βεοοηά, ψἤεη ἴῃς πιοϑὶ ΔΌ5ο] ἴα πἰδίεδηϊ οὗ 

ἀσπίγυοτοη ἢα5 ᾽υ5ῖ Ὀδοη υἱἱοτοὰ ἰη 614, 
| ΤὭς (Ὠἰγτὰ νἱδίοι ἱπαϊςαῖς5 ἴῃ 6 Ροϑβιιίοη νὩϊοἢ Απηος ἢδὰ δο]ὰ 5ίηοα ὀοπιΐης ἴο 

Νουγίδοσῃ 15γ86]. 
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(5) ΤὭδη (ΟἸονβ ἴῃς οὔιοϊαὶ διδοῖς ὉΥῪ Ατηδζίδῃ, δηὰ ἰἢς 
ΡῬτορ μοὶ 5 ἜχρίδηδίίἼὭοη οὗ ἢΐβ ψόσκ, ἢ ἃ βοδίῃίηρ τοῦυκα οὗ 
ἴῃς ὑχίδδὲ [ῸΓ ἢἰβ ἰῃἰεσίοσεηςα."" Ὑαΐονοσ ἴῃ6 ῥΪδὴβ ἴοσ τῇς 
ξαΐϊυγα ΤΩΔΥ δ, 6 σοῃίίηι65 ἔοσ ἃ ψΏ16 [Π6 ψοῦῖς ψῃ]οἢ ἢς μαὰ 
ἑοιηθ Νοτίῃ ἴο ροσίογῃ ἵ 

(6) Αποῖδεσ νἱβίοῃ (1Π6 Του ἢ.) 15 τοοοῖνθα σονθα!ηρ 7. γαεῖ ας 
γίῤῥε ,ο» ἀἐξείγμέδορ, νι δὴ αἰγαϊσητηθηῖ οὗ ἴῃ 6 δορσιιδεά, ἃ ἰῃχεδῖ 

οὗ δασίβαυδκα δηὰ οἰδυρῃϊοτ, [Ὁ] οννεὰ ὉΥ υπῃϊνοῖθαὶ πιουγηϊηξ, 

Υδῆν ἢ 5 δραπάοηῃπιθηῖϊ οὐ ἢἰ5 ρξορῖθ, ἀδϑραὶγ δῃηα ἀδϑίσυοστίοη. 
Α 116 ἰαῖοσ σοουγθ5 τ3ὴ6 ἢ δηὰ ἰαϑὶ νἱβίοη, 214 ὠριυηγαϊ ὁ 2.ε 

“απεΐμψα77}, νἰτ ἃ Ρἱοΐαγα οὗ συὶη ψῃἸοἢ ΠΟΘ Π]ΔΥ Θ50ᾶρ6, Δη4 δΔῃ 

ἀϑϑῦσαηςα ἴῃαΐϊ [Ώ6 ἀσϑίγιοςοη Μ}1}} ὍΘ σοταρ]εῖδ. 

(7) Τῇμε ρτορῇεὶ ροθβ ὕδοκ ἴο δῇ, ρεσῆαρβ ἴο [6γυ δα θη, ἢ 

ψῃοτο ἢδ Ρυ15 ἢϊ5 δά ἄγεββαβ ἰηἴο 1 ΟΓΑΤΥ ἔοστη δηα ᾿ηἰγιβῖβ [δὰ ἴο 

τὴς ἀἸ5ς 1068 οὗ Ὑδηνθἢῃ, ίοσ ἴῃς υ86 οὗ ἴῃο56 ὙΠΟ ῖξ ἴο ἕο] ον ἢΐτα 

(σ.1., ΟΥ. ὮΪ5 ᾿ΠΟΓΑΓΥ ΟΥΚ, Ρ. οχχχ ἢ). 

5. ΤὮς τἊὐτηϊηρ-Ροϊπῖ ἰῃ ΑΠλΟϑ᾽ 5 τη ἰβίτγυ, δηᾶ, ἰηἀδεά, ἴῃς ΟἿΪΥ 
βἰσηϊβοδηῖ ὄνεηῖ [δὶ ἢ845 Ὀδθῃ δαηδδα ἀἄονψῃ ἴο υ5, 15 ἴπΠ6 56θῆς αἵ 

Βεῖδ6]. γε οσδηῃοὶ (411 ἴο ἀρρτεοίαϊε : (1) ΤΏδ εἰδπιθηῖ οὗ ἱταροαγ 
πῇ ἢ 1 Ἰηοϊά65, ίοσ [6 ἴἤσχοης οὗ ἃ Κίηρ ἰ5 δἱ βίακο, ἴῃς 16 οὗ 

τῆ6 ῥχεβὶ ἰβ ἰοσίεϊτεα, ἀπά [Πε (ἴτε οἵ τῃ6 παίίοη 15 βεαϊε ἃ. (2) Τῆς 
Ὠδίυχαϊ 655 οὗ [ἴ 411, ἴογ 15. ἢοῖ Απιος βθεκίηρ ἴο ἀο 51 νῆας ΠῚ5 

Ῥτοάθοδβϑϑουβ ὕδοῖὶς ἴο ϑάσαθοὶ Ὠδα ἄοης Ὀεξίοτα ἢϊ1π), νὶΖ. ἴο αηδϑδᾶῖ 

16 Κίησ ὁ Ηον οου]ὰ ἢϊ5 ψοτάβ δε οἴπεγνίθε ᾿ηϊεσρτοῖθά  Ηον 

οοὐἱᾶ Κίηρ οἵ ὑγθϑδί [41] ἴο ἰακα Ἵοορηΐζαδηςε οἵ δα (3) Τῆς 

ΒΌΔΩρΡΕ σμδγδαοῖοσ οὗ ΑἸηοϑ᾽ 5 ΓΟΡΪΥ ἴο 1ῃ]5 ροίηῖ. [15 ἴῃς ρσορῇῃθι β 

ἰδῆριιαρε, ἴῃ ψὨοἢ ἢς ἰοτεῖθ}]5 ΑἸ Ζί ἢ 5 ἀοοπὶ, ρθποσαὶ οὐ 5ρεοϊαὶ ἡ 
Ὗε δῆϑυοσ, ἴῃς ἰοσηγθσ. Τῆδ οδίδϑίσορμα νῃϊοἢ 15 Βοοῃ ἴο Ὀε[4]]} 

1ὴ6 νι ῇο]α ῃδίϊοῃ ψ1}} ἱπηο]υἀ6 1Π6 ῥχεϑὶ νι τἢ [ἢ 6 γαβί. 

5 ΤῊ15 αὐτδηρεπηδηῖ 5, Οἢ πε νος, θαι ἴΠπδῃ (1) 1παὶ νν ἢ ἰς ἢ ἰηϊγοάποσϑ τἴῃ6 

δἰϊδοῖς Ὀείοτε 16 νἱ᾽ϑίοῃβ ἱπηπηεα δῖε δἤοσ 614 (5ο Βαυτηδηη); οἵ (2) ἴπαϊὶ ννῃΐοἢ 

Ρἶδοες (ηὴ6 αἴίδοῖς αἴἴΐου σϑ (Π 6 νϑοῃ 5 αν Ὀδδη δηπουπορῆ, δηὰ υπηάοτιϑίδη 5 ἴῃ δ 

Απιοβ βαἱὰ ποιίῃίηρ δίζοσ ἢΐ5 σθῦυϊε οὗ Απιαζίδῃ (50 1[,ὅῃγ, Ματγι).. 
611 ἰ6 Βασαϊγ ΡοϑοϊὈ]ε ἴο τορασζά τἢϊ5 ᾿ἰηἰθσίεσθησα 85 ἴῃ ΠΥ 56η8ς ἃ ἔπη αΪγ ΟἿΘ 

(Οτ.). Νογ οδὴ ψὲ δδϑῖ!γ Ξξῦρροβε ἰδὲ Απιοϑβ ννὰ5 βίγοῃρ ϑῃηου σῇ ἴο ἀἰϑοῦου ννῆασί 
Ὑ85 ον ἀΘηΓΥ ἴῃς [κε ρ΄ 5 σοτηπηδηα, δηα ποῖ σὸ δινᾶγ δἱ 41}. Αἱ (ῃ6 ξαπὶς {{π|6 οὔδ 

ΓΔ 5.ΟΔΓΟΟΙΥ ἱππαρὶης 50 ὈοϊΪά 4 ὑγορῃοῖ ποὶ ἀοίηρ νυμαῖ (ἢ͵]5 Ὠγροίῃθϑῖβ [8.68 ἴῸΓ 

Ειληϊεά, νἱΖ. οοητυΐης ἴο Ργεδοῦ ὉΠῚ}] ἢ δὰ δηϊδῃεά ἢΐ5 πηδββάᾶγσο. 

Τ ννα5 115 ἃ βεςοῃὰ νὶ 5ἰϊ (οἵ. 61), ἃ5 (πε. (48. 1:4) βυρρεϑβίβ ἢ 
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6. Τη ἰοττηϊηρ δῃ δϑι παῖς οὗ ἴῃς ΘΒ ΟΙΘΏΟΥ οὗ ΑΠπΊοϑ᾽5 ΤΠ ΞΕ, 
ΝΕ τλυδῖ Ποῖα ΟἿΘ ΟΥ ἴἅΨΟ ἰδοῖϑ : --- 

(1) Τῆοτο 85 ἴῃ Αἴηοβ ἃ ΠΟ ΟΘ 4 0]6 ἰδοκ οἵ ἴῃ6 τοϊρίουβ οἷθ- 
τηοηῖ, ἴῃ [ἢ 6 ΟΥαΙΏΔΓΥ 56 η56 οὗ [δὶ ψοτΤα ; Δη4 σοΓΔΙΩΪῪ ἴῃ 6 τη ἢ 51ΤῪ 
ψγὰ5 Ὡοΐ οὔδ (δῖ σου] τοαοἢ νΟΤῪ ΤΔΩΥ τϊη45. ὙΏΟσΟ ΨΟΤΟ Ὀτγοῦ- 
ΔΌΪ ποῖ ΠΕΗ͂Υ ρθορὶς ἴῃ Νοσίμογῃ [56] ψῆο οουά υπηάἀοτβίδηᾷ ἢ] π}.. 

11 ἰ5 φυϊϊα σογίδίη τηδὲ ἣἢς αἀϊά ποῖ Πἰγηβοὶέ ἤᾶνα ἰῇ τοϊηα ἃ οἶθαγ 

σοηοσρίοη οὗὨ ἴδ ἰβδϑῖια Ἰηνοϊνοα ἴῃ 5 Ργεδοῆϊησ. Ης νὰϑ 186]! - 

(ογοηΐ ἴο δνεγγίῃϊηρ ἴῃαἴ Δα ἴο ἀο ἢ Ῥυγροβα οὐ πιοῖΐνο. Α58 

Πυῆτα ἢ45 5414, ἴῃς το] θοϊορίοδὶ οἰεηθηῖ 85 ἰδοκίηρ. Τῆς ἴδοῖϊ ἰ5, 

[ἢ6 πον δἰθπηδηὶ ἴῃ Απηοβ 5 ἴπαὶ νη ϊοἢ ἰ5 τερσγοβεηϊθὰ Ὁγ ἴῃ6 

βᾶραε. Τα υπϊοῇ οὗ ἃ παδὝϊ᾽ δῃᾶ ἃ βϑᾶρε ἰῃ οὔς ρῬεζβοη Ὁσοἀυςθα 

ἃ ῬΙοΡἢεῖ ἴῃ ἴῃ6 ΠΟῪ 56η56, [6 56ῆ56 ἴῃ ΜΏΙΟΙ ΑπΊοϑ 15 θη Ἰεὰ ἴο 

1ῃδῖ {Π|6. 

(2) Απλοβ᾽5. τ ἰΞΤΥ, [Π6Ώ, 5 ση1ῆ65 ἃ Ὀγθα κι ηρ ΑΥΑΥ ἴτοτὰ [ῃς 
οἷά ; οτ, Ὀδίζοσ, 8η ᾿ἰῃηπιβίοη Ἰηἴο ἴῃς οἱά οὗ ἃ πον βρι ἴ, {παῖ οὗ οὗ- 

βϑγνδίίοῃ, ῬὨ]]ΟΘΟρΡ ἢ ΟΑ] ἰΠΖΌΙΣΥ, δοςορίδησς οὗ αν. Ηἰ5 νοῦ ἔυτ- 

ἰδῆ 65 ἴῸΥ {αΐυγα ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἃ δον δ 4515 ἴογ ἀδνοὶορτηθηῖ, οα ΠΟ 

ΨῚ] Ἰποϊαάς τπουρῃῖξ, δαἀ]υδίπηθης ἴο δηνὶσοητηθηῖ, Δηα στον οὗ 

τπουρῆς. 510}1 (ἀττῆοτ, ἀἰπουρῇ ἢ νγὰ5 ἃ τόσα] δὶ οὗ δη δχίγετηβ 
ἴγρε, τϑαυϊσίηρ ἴοσ ἴῃς ῬΤΟΡΕΥ Ὀαϊδηςσίηρ οὗ ἢἰ5 14685 ἴῆοβε οἱ ἢΪ5 

σΟὨΓΘΙΏΡοτΆΤΥ Ηοβοα, νη] ἢ 6ΙΕ ἴῃ 5 Π Κίηρ σοηΐζαϑι ἢ Ὠὶδ5 ΟΏ, 

ἢἣδ πονουῖη6 1655 Ὀααυραιῃοα ἴο 4}} τηδηκί πα σοσίδϊη τὰ ἢ5 ΜΘ Β 

τἰπ6 45 5Βῆονψῃ ἴο Ὀ6 ὉὈΠΟΠΔΏΡΘΔΌΪΟ : --- 

“ Τῆς ἰγυϊῃ9 [ἢδἱ ᾿υϑεῖοςα Ὀεΐνγοοη τῆδῃ πα τηδ 15 οπς οὗ ἴῃς ἀϊνίης ἰουη- 

ἀαιίοπβ οὗ βοοίειυ ; ἴπαὶ ρῥγίνιϊερε ἱτὰρ 68 τεβροπβι ὉΠ ΠΥ, ἀπ ἰἢδὶ ἔδηυτα ἴο 

ΤΟΟΟΉΪΖΟ ΤΕΒΡΟ ΒΥ νν1}} βυσεῖὶν Ὀτίηρ Ρυπίβῃτηθηῖ ; [μα ἡδίίομ5, δηά, ὈΥ͂ 

ΔΏΔΙΟΡΎ, ἱπάϊνϊἀτι415, ατε θουηὰ ἴο ᾿νε ἃρ ἴο ἰπαὶ τιδϑβυτγα οἵ Ἰίρῃϊ δῃὰ Κηον)- 
εἄγσε νν»ῆϊςἢ μα δὴ ρστγδηϊοὰ ἴο ἴδοι; [μαὲ [δε τηοβὲ εἰδυογαῖΐς ἡ οσβ ἢ! 15 

Ὀυΐ ἂπ ἰπβυὶϊ ἴο σοὰ ψῆδη οἤεγεὰ ὈΥ ἴποβε ῆο ἤανα ὯῸ πιὰ ἴο οοῃίοττῃ 

τῃεἰγ νν 1115 δὰ σοηάυοξ ἴο δἰ5β τεαυϊτετηθηίβ, --- [Πε5ς6 τα οἰεσηθηΐαγυ Ὀαΐ οἴ ΓΔ] 

01}. 5 

815. ΤῪῊΕ {χΤΈΒΑΕΥ ΕΟΕΜ ΟΕ ΑΜΟΒ᾽5 ΝΕΙΤΙΝΟΒ. 

Τῆς ῥσγεβθηΐς ἔοσῃ οἵ ἴμ 6 Ῥοοΐκ οὗ Ατὴοβ βυρρεϑῖθ βανοσαὶ Ὁτοῦ- 
Ιεηῆ5. Ηον τὰς οὗ ἴῃς Ὀοοΐς ἀϊὰ Απιοβ Ὠϊτη56]Γ ἰθανε ἡ νΠαῖ 

φΚισὶς, Φουοεῖ. τοῦ. 



ΤΗΕ ΓΠΙΤΕΚΑΕΥ ΕῸΚΜ ΟΕ ΑΜΟΒ5 ΝΕΙΤΙΝΟΘ ΟΧΧΧὶ 

ῬΟΓΏΟΙ 5 ἃτὸ οἵ ἰδίεσ οτἱρίῃ, δηὰ ψῇῆδῖ τηοῖϊννα κυρρεκίεα {ΠΟΙ 1Ώ56Ὶ- 

πο ὁ" Τῆγουρῇ ν δῖ βῖαροϑ Ὧδ5 ἴῃ 6 ὈΟΟΚ ροης ὶ ΝΥ ῃαϊ σοηίδοϊ 

45 1 δα νἱἢ οἴπον ᾿ἰτογαΐυσο  Απα 5111 {σῖθοσ, νῇαϊ ἰ5 [ῃ6 

ἴοστῃ οἵ σοτῃροβίο δπρίογεα, δηὰ ψῆδὶ βρϑοΐδὶ ἰδαίυγεβ οὗ (πα 

ἴοστα ἄδβεσνα δίῃ! οῇ ἡ 

ι. ΤΘ 140 ]16 οἡ Ρ. οχχχὶϊ ὑσχγϑβθηΐβ ἴῃ6 σοηϊδηϊβ οὗ ἴῃἢ6 Ὀοοκ, 

δδονίηρ (1) ἴῃ ἸΑΓρΟΥ αἰν]β᾽ ΟΏ5, ν]Ζ. ΟΥ̓Δ. 165, ΒΕστη ἢ5, εἴς., (2) ἴῃς 

ΒΙΊΔΙΪΟΙ 5ΘΟΙΟΏ5, δηὰ (3) ἴῃς οτἱρίηδὶ δηὰ βϑοομάδυυ αἰετηθηῖβ 
ψιτἢ1ἢ ἐδοἢ βεοϊίοῃ. 

2. ΤἼΘΔ 5ΘΟΟΠ ΔΙ τηδίοσιὶ ἱπαϊ]σδιδα ἴῃ Εἰπ6 140 ]6 οἡ Ὁ. οχχχὶϊ 
Ἰῃοϊυδ5 τὴ6 ραβϑᾶρθβ (σῇ τῃ6 οχοορίοη οὗ ἃ εν ψοσαὰβ Οὗ 

Ῥἤγαβθβ, Ὁ...) νοῦ μάνα Ὀδθὴ ἰτραϊθα 45 ἱπίεσροϊίδιίοης ἰῃ ἴῃς 
ςοπηηθηΐατυ. Αἢ δχαπ]δίοη οὗ ἴῃ 656 ρῬᾶϑϑαροβ βδῆονβ ἴῃδὶ {ΠῸῪ 
[4]} Ἰηῖο ἔνε στουρϑ : -- 

(1) Τῆδ }υἀδιῖϑῆς ᾿πϑουιίοη, πηδάς δϊοσ (ἢ6 ῥσγοτηιπ)ραίίοη οὗ 

Πευϊογοηοίαυ, δηα γείουτηρ ἰοὸ ἴἢ6 δρρτοδοβίηρ ἀεϑίσυοιίοη οὗ 

7Τεγυβαίε πηι, νὶΖ. [6 Ἰυάριηεηϊ οἡ Τυ δ, 277 

(2) Ηἰβἴογοδὶ ᾿ἰηβοσίίοηβ, ἔγοτη ἃ ροϑβϑί- οχῖς ἀαῖε, (4) δάάϊηρ 

Ἰυάρτηοηῖβ ὑροη Τγτο (157) δηὰ Ἑάομι (1.15), ἴῃυ5 Ὀπηρίηρς τ 6 
ΜΠΟ]6 σα Σ (ἢ 0 ἀ4}}} ἴο 5ονθῃ; ᾧ (6) δἀαϊηρ τείδσεηςς ἴο 

ἴῃς (811 οὗ (πεῖ, Ηδπιδίῃ, δηὰ (δῇ, 6" (οἴ. 15. τοῦ"). 

(32) Ὑπεοϊορίοαὶ Ἰηβογοηβ, ἔγοτ ἃ ροβί- εχὶ]ς [ἰπλ6, 5, τ]. ἴῃ 
ἴοηδ δῃηά ϑβρ:γϊ ἴο σεγίδη ρᾶϑϑαροδ ἴηὴ [οὐὉ ὃ δηὰ ὨὈδυΐζοτο- 5δ᾽δῇ. ἢ 

5 ΜρδῺ ἴῃ ᾿ἰδίοσ ὅδγ5 οὗ ὑῬσορῆθου 5εεπὶ ἴο Ὦδανε τεραγάθα ἰΐ δ5 ἃ ρίουβ ἀπ ἴὸ 
ΠΠΙυδίγαῖθ οἱ δ υϊογαησοϑ ΌΥ πιακίηρ ἀρρ]οςίίΐοη ἴο 1 εἰσ οννῃ {ἰπ|65. [1{ ἰἢς οἹάδγ 
ίοτ οὐ υἱΐετδηος ἀρρεᾶγεαὰ ἴοο παιϑὴ ίοσ (π6 Ἰἰαΐεγ ᾶρε, ἰΐ ννὰβ πιοαϊδεὰ; ἱ ἴοο 

ΟὈδΟΌΓΟ, 1ἴ νὰ5 ὀχρ αἰπεά. Τῆς ἱπίεηῖῖοη νν85 ποὶ ἴὸ ὑύδϑοῖνα δηα ἰγδηβπϊ δι 

ἴδε ῥγορμεὶ δὰ δοΐυδιν βαϊὰ, Ὀυϊ ταῖποσ ἴο ἱπάϊοδίας ννῃδί, ἴῃ ἴη6 ορ᾽ πίοη οἵ ἴπε 
Ἰλίεσ εὐϊίοτγ, ἢῈ νου ἤανα δὰ ἴἰο 5ϑᾶῪ ἰἱπ ογάδτ “ἴο 216] ἴῃς τεϊρίουβ ρυσροϑα 

ὙΠΟ 6 οπος τηεδηῖϊ ἴἰο βεῖνε" (οἴ, Κ΄ 228.. Ν. γι; (ζατγρϑηίεσς δηὰ Βαίζδγϑου, 

ες. 1. ττο). . 

ἘΎΠοτο 5 πὸ Ὀα5ἰ8 ἔοσ δά ἀΐϊηρ ἰο (Πἰ5, υυἱτἢ Ματγι, οἰἰποτ 418, ἔοσ βυγοῖὶνγ Απιοβ, 

ΠΤ, 5Ο ΙΓ ἃ Τυὐδῆῃϊίε, οου]ὰ σρεαῖκ οὗ (ἢ “ ννῃοΐς [απ γ᾿; οτ 6] «, ἰογ ννᾶ5 ποΐ Απηοϑ5 

ςοποοτγηδα δἷςο ἴοσ Ζίοη ἢ Ενθη νυν ἴΠ656 ραββαρδα (τοδίθα 45 ἰῃβεγίίοῃϑ, [ἥδ Γα 15 

ὯΟ στουπά ἴοτ συ ρροβίης ἃ Ξρεοίΐαὶ οαϊϊΐοη οὗ Απιοβ ἴο ἕδνα Ὀδθ ἰσϑυθὰ ἴοσγ ἴῃς 

7υδδῆηίϊοκ, 
ΝΟ γψοοά τοϑδβοὴ (νυ. ἐρξ Ζσς.) εχίβίβ ἴῸΣ τεραγαϊΐηρ, ν ἢ Μαγίιὶ, δῖ 45 δυο δῇ 

Ὠἰπιοτίςδιὶ δα αϊίοπ (ἴο 29, (ἢς αἰβοαΠ ν ἱηνοϊνοα ἴῃ [5 Ρροϑβϑιϊίοη ἰ5 δηγεὶγυ τεϊϊενοα 

ὈγΥ τγδηϑροϑί 0), οἵ 212 (1ἴο 211), ΟΓΙ 5328 (ρ. 130). 
ὁ Εςς. 3846. Ὁ Ν. 81 Π. 84-88͵ ᾿ 
Ι ΕΖ. 4051 5. 4512 ιῖ8 4812: 
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ΤῊΗΕ Π1|ΤΕΒΑΕΥ ΒΕΟΕΒΜ ΟΕ ΑΜΟΘ9 ΝΕΙΤΙΝΟΘ οχχχηῆὶ 

Ἡρδτςε Ὀοϊοηρ (4) (86 πιοδάϊηρ οἵ ἴῃς Ὀοοκ, τὖ (ΡΡ. 9 ἢ); (δ) τε 
ν6}1- Κηονῃ ἀοχοϊορ!ο5, 45" οδ᾽ οὐὐ Τ 

(4) Τεςοδηϊο4] οσ ἀσγομδθοϊοςίοδὶ Ἰηβο τ ]Οἢ 5, ΜΝ ὨΙΟἢ ἴαϊκα ἴῃς ἔογη 

οὗ ἐχρδῃβίοῃ, ἴἢυβ δα αἴης ἀεί ι}8 ἴο ἴῃ 6 ΠΟΤΕ 5:1 }0]6 βἰδίθηδηΐ οὗ 
ἴῆ6 οτρίηαὶ. Ηδρτε Ὀοϊοηρ, (4) ““δδοὴ σψοϊθδῃ ϑβιγαῖρῃς Ὀείοσε 

ποτ, ἰὴ 4; (δ) “νὮ16 γοῖ ἴἤοτα σοιηδίηθα τἤσγεα τῃοητῃβ ἴο [ἢ 6 

ματνεϑι," ἴῃ 45 (Ρ. 97), 8ῖ5ο, “ ἰορεῖμοσ ἢ τῃὴ6 σαρον οὗ 
γΟῸΣ ΠοΙβ65,᾽ ἴῃ 4} (Ρ. τοο); (ὦ) ““ους δεϊά Ὀείηρ ταϊημθὰ ὑροη;,᾽ 

εἴς.,. .. “ἴνο οΟΥἹ ΤΕ 6 οΟἸ1|165 βἰαρροτγίηρ," εἴο., ἰῃ 475 54 (ρρΡ. 971) ; 
(4) “ δῃᾷ υηΐο να] ηρ ἴῃο56 5116 «ἃ ἴῃ Ἰαπηδηϊαιίοη,᾽ 1 κ᾽ὁ (ρ. 127); 
“Δηα ἴῃ6 ρϑδοθ- οἴδσιηρβ οὐ γοῦν δι ]Πηρθ 1 ν1}} ποῖ τεραγά,᾽" ἰὴ 

55. (Ρ. 135); (6) ἴῃε ἀεοῖδ!! οὗ ἴῃ ἰῆποσ ρᾶσί οὗ ἴῃ6 ἤουδε, 
ἴῃ 65.114. (ρ. 151); () ““δῃὰ ἰο! ἴδεσε ψαγα Π]]-ρτόνῃ Ἰοουδίβ 

αἴϊοσ ἴῃς Κιηρ᾽5 τον ηρβ," ἴῃ γ᾽ ; (49) ἴῃς εχῖγα ἰδοῃηΐααο, ἰῃ- 

νοϊνίηρς ἴῃ6 υδϑίίου οἱ Ὑδῆνεῆ ἴο Απιοβ, ἴῃ γ85 825. (λ) “Ὀυγ- 
ἰηζ ἴῃς ῬοΟΟΥ ἔογ βιϊνεσ," εἴς., ἰὴ 85; (ἢ) “γουτ ἰτηᾶρα5, ἴῃ βίασγ οὐ, 

ἴῃ ς 5, ““απὰ ἱἰξ ἀδνουτ,᾽" ἰῇ 55, “δηᾶὰ [ῃεῈ Τρρσγεββϑίοηβ τη ἢοτ,᾿» 

ἴῃ 45, “Ο οδι]άγθη οὗ 1ϑγδ6],᾿ ἴῃ 4., “" στῇ ἃ ϑἴογηι ἴῃ ἴἢ6 ἄδγ οὗ 

τοιαροϑῖ,᾽" ἴῃ 213, “ Ρ]υμπὺ-,᾽ ἴῃ γ7, “ 1ἴἢ΄ογ τῆ ϊγβῖ," ἴῃ 815, 

(5) Τῆε Μεβϑίδηϊς δαἀαϊτοηβ ἰουπα ἰὴ “ ΒΕΒοΙα ἴῃ6 ἄδγβ ἵὸ 
οογαΐηρ," ἰῃ 8115. Δηὰ τῆ6 Ἰοηρ οἰοβίηρ ρᾶββϑαρε οὗ" σοπηδοϊοά 
ἢ παι ῥγοοθάθβ ὈΥ 9“, ἰῇ νῃϊοῆ [δ6 ἱπίογροϊδίοτ δηποῦυηοθβ 
ἴδαϊ τῆς οτίρίῃδὶ τηδϑϑαρὲ οἱ ἀεβίσισοη ψγὰ8 ἰηἰοηἀ δα ΟἿΪΥ ἴοσ 

Νοιδοση 19γδ6]. 

(6) (εδγίδίη ρῆγαϑοϑϑ, “ Τῆς 1οτά,᾽" “ σοά οἵ Ἡορί5,᾽ “1ἰ ἰ5 ἰλς 
οσϑοῖα οὗ Υδῃνεῆῃ,᾽" “Ηδξ Υδῆνεῃ βαὶα,᾽ ψῃϊοὴ ἢάνε ὈδΘη ᾿Ἰηβοχιθὰ 

ΔΙΌΙΓΑΓΙΙΥ ἴο ΘΠ Α5]ΖῈ βοῖὴθ ἰδνογιῖας ἱπουρῆϊ οὗ ἃ στεδάδσ, ἐν. 

ιὉ 8 αἱδ 415.15. ἢ οἷδ 5 83. (ΙΓ, α͵5ο, “ἴῃ ἴπαὶ ἀδγ,᾽" 85. 

Δ. ΤΏς Ἰηἴοσηδὶ Ὠἰσίοτυ οὗ [ἢ ῬοοΪ (2.5. [ἢ νατίουϑβ 5ἴδρβ ἢ ἴῃς 

Ῥτοσα55 οὗ [15 στον) τνῦᾶϑ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 85 (ΟἹ ον : -- 

(1) Αηϊοβ ἢἰπηβοὶί Ἰοῖζ, ποῖ ἃ Ὀοοκ, Ὀὰΐ σογίδίῃ δα άγθϑϑθϑ ΟΥ 

στουρβ οὗ δά ἄγεϑβϑϑβ ἰῃ ψτ την. 

(2) Ὑμοβε Ὀδοδτηα ἃ ὈΟΟΚ, ἴῃ 81} ργοδαῦ!Ὑ τῃτουρῇ τὰ6 ποσκ 
οἵ ἰδ ἀ͵5ς10}65, Ὀδίοσα ἴπε {ἰπ|65 οἵ 15αἰδὴ (Ὁ9.2.), ψῇο, 54γ5 Οαγῃς, 

“ ΞΘορΡ6α Ὠϊτηβο] ἴῃ [ἢ6 ΟΥρΡΊΠΔΙ ΠΥ οὗ Απὴοβ Ὀείοσε ἀρ γίης ὨΪ5 

“6(γῃς. (528. 153) ἱποϊἀ65 4150 4132, 
Ἐ  ε ἌἽβηποῖ ἱποϊυᾶο ἤογα, νυν ἢ Μαχὶ, 38 (Ρ. 67), οὐ 37 (αἶϑο υδπι; (Βο. 5 8. 

154; νυ. Ὁ. 71), ΟΥ 518 (ρ. 121), οἵ 88 (Ρ. 176), οτ 811-14 (ρρ. 182 ἢ). 



Οχχχῖν ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

ΟῚ ἘΓᾺΪΥ οΥἱρίηδ] ρεηϊυ5.᾽" "'. δίηος Αἴὴοβ Ῥγοῦδοϊν ἰϑδβδυθὰ ἢ 15 
δάάγοϑβαβ ἴῃ [πἀδῃ, ἰξ 5 φιοβεοηδῦϊα ψμοῖμευ Ηοβθα Ἔν 58 

ποτὰ (υ.1.). 7 
(3) Α Ῥευϊετοπογηῖὶς ἱηβοσ ἢ σοηβί βίης οὗ 2᾽" ννὰ5 ὈΓΟΌΔΟΪ 

Τ,846 ἴῃ ΤΥ Δ ἢ 5 (6. ΤῊ5 δά άσεββ ψουϊὰ ἢϊ ἴῃ 7υ5ῖ Ὀείοτγε 
[Π6 [4}1 οὗ [6 πιβαϊ θη, δἰτηοβὶ ἃ5 ΔρρτορσγίαϊεὶΥ 85 Ὀείοσε ἴῃς (411 οὗ 

Θδιηδτα. [Ι{ 15 ρΟΥΒΑΡ5 ἴοο τηυςῇ ἴο οδ}} [ῃ18 ἃ Πευϊετοῃοσζωΐο 
Τεαδοῦοῃ. 

(4) θυπηρ πὰ εχὶς ἐχρογίθησθ (οσ ἃ 1π||6 δέϊετ) ἱπιροσίδῃηϊ 
σἤδηροβ όσα ἰηϊτοάυςεά, νἱΖ. (4) ἴῃοβε οὗ δὴ ἢἰϑβίοτίςδὶ Ἵμασδοῖοσ 
(υ...) ἰῃ δοοοσά ψ ἢ [ἢ 6 βάτὴς βρί τὶς τ οἢ μάνα τίϑα το ΟΡδάϊδῃ 
(ες. 15.34 ΕΖ. 25}2 21. Ρ5. 1277) [ο. 33,6}, δηὰ (δ) ἴμοβε οἵ ἃ ἴῃθο- 
ἰορσίοδὶ Ἵμασαοίοσ (Ψ.:.) ἴῃ δοοοσά σι [ἢ 6 5δᾶπὴς βρί σι ν ϊοἢ ἰουπά 
Ἔχργοβϑίοῃ ἴῃ ἴῃ6 ἀδβϑοσιριοης οὗ ἴῃς ἀδιῖγ [πΠΐ Οσουγ ἴῃ Τοῦ δπὰ 

Βευῖοσο- βαϊδῇ (ν."5.). 
(5) [ἢ 4 ἰδίοσ ροβί- οχὶς ρογίοα μεσ μὰ δαἀδὰ ἴῃς ἴαγρε 

ὨΌΏΌΘΓ οὗ ᾿δομηΐοδὶ δηά δυοῃδθοϊορίοδὶ Ἔχρδηδῦοηβ δηὰ ὄχρδῃ- 

β'οῃβ ἱηαϊοδίθα ἂῦονεὲ. Αἱ (ῃϊ8 πιὸ ἴῃε ϑβυρετιβοπροη (1) 
ΡΙΟΌΔΡΪν ἢδὰ [115 οτἱρίῃ. Μδϑηγ οὗ ἴπδϑβε ἃζὸ ρίοββεβ ψῃϊοῆ ἰουπά 

1ΠΟΙ͂Γ ΨΑΥ ἰηῖο ἴῃς (οχὶ ψῆους πιοῖϊνε οὗ δὴν Κη. ϑοπῖς, ἢον- 

ΘΥΟΙ, ἅτ ἴῃῆ6 ψοκ οὗ δὴ εὐϊοσ ψῇο ἀο] ρηϊοα ἴο τορϑδῖ ἴῃ πλίηυϊα 

ἀεἴδι] βοῦηα Ῥοϊῃηϊ οσ ἀδϑουρίοη ψῃ]οἢ πδα Ὀδθη ρδϑ5Ἔα ονϑσ αυϊΐε 

ΒΌΠΊΤΑΥΪγ. Νὸ ἀοἤηϊΐα ᾿ἰη6 ροσῆδρ5 οδῃ δ ἀτάνῃ δεΐνεδη [ἢ 656 

ἴνγο οΪα5565 οὗ Δα αἸ ΠἸΟΏΒ. 

(6) ΕἾΠΔ]]γ, ἴῃ [ἢ 6 5ρί τὶ οὗ ἴῃς ἀαγϑ οἵ Ζοοπαγίδῃ δηά ΖοιιΡαθεὶϊ, 
 ΏΘη τθη ΜΈΓΟ ΓΠΙηΚίηρ οὗ ἴῃ6 γεϑιοσδίίοη οἵ ἴῃε ἴἤσοης οἱ Πενία, 
ΟΥ ῬΟΙΠΔΡ5 51}}} ἰαῖθσ, ἴῇεσε να δαἀδα ἴῃς Μοβϑίδηὶς ῥσοϊηΐβδα οὗ 

οὐδ" (υ.5.). ὙΠ15 οἸοβεα ἴῃς ἰηΐεγηδὶ ἢ βίοτυ οἵ ἴῃς, ὈΟΟΚ. 
4. Τῆς ροῆθσαὶ βἰγυσίΐυσγε οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΚ 845 υπαεχοίοοά ὉΥ ἴῃς 

Ρταϑεηῖ ὙΠ|ῸΓ 5 ἰπαϊ!ςαϊεα ἴῃ ἴῃς 4016 (ν...). [8 Ἑσμδγδοῖοσ 15 
ΘΧΙΓΟΙΊΕΪΥ 5᾿ 0 ]6 : Α βεγεβ οὗ ἡπάρτηθης οτγδοΐθϑ ; ἃ 561165 οὗ ὑυάρ- 
ΤηΘηΐ 5ΒΟΓΙΏΟΉΒ ; ἃ 5611|65 οὗ ἡπαρηγοηΐ ν]ϑίοη8. Τῆθ56 νϑγίουϑ 56 7165 
Ὦανα δδοὺ 115 ΤΏ ὉΠῚ οἱ ᾿πουρῃϊ δηᾶ 115 οὐ ὉΠΠῪ οὗ ρυΓΡροβα. 

ΤΠ686 μάνα αἰγοδάν Ὀδθ ἔ}γ αἸδουδββαά. 

1 τοσηδῖηβ, Βοννανοσ, ἴο ποίϊςα βοῖῆα οὗ ἰῃς τῆοσε ἱτηροτίδης Ὠγροίμεβοβ ρυΐ 
ἰοτινᾶτὰ ἴῃ τοοθηῖϊ τἰτηε8 ψῃϊ ἢ οὔστν ἀϊεγεηὶ ἐχρίαπδίϊουβ οὗ Ασηοβ᾽β βἰσυσΐυτα. 

“28. τις. {80 Νε., (Πα.; Ὀυϊῖ οἷ. Βα. 



ΤΗΕ ΤΠΙΤΕΕΑΕΒΕΥ ἘΟΚΜ ΟΕ ΑΜΟΘ ΜΕΙΤΙΝΟΘ ΟΧΧΧΥ 

(α) ΕἸΒοτδὶ (1900) οἱ ἴδε βυρροπίτίοη ἴμαὶ ἴῃς ἴοχὶ νγαβ οὐ ρίη δι τὶ το α 
ἦπ Ρ8.8116] οοἰυταηβ, [6 βίσορῃεβ Ὀοΐηρ διγαησοὰ 850 ἴδμαϊ 1, 3, 5, εἴς., ἔς }} ἴῃ 

Οοϊυπιη 1. δπὰ 2, 4, 6, εἴς., ἰῃ (οἴυσηῃ 11. ἀηὰ [μᾶῖ βοῦια σοργὶδι ἰγϑηβίετγοα 

ἴδ οοἰυσληθ σοπϑεουςνεῖν ἱπβίεδα οὗ δἰϊεγηδιίίηρ Ὀεϊνγεθῃ ἴῃς ἴψο, ΡγΟροΟβ65 
16 (οΟ]] ον οτάοσν: 113. 1...12. 8. δ.ὄ 13.16. 68 ,1-8 18.10 ,γέ. ὅ. 6 5δ᾽. ῖ ,χ7.8 58. 8. ,9-12 

5102 218.16 εἸ816 1.3 ς16. 17 8.8 «18:80 9.14 (91.325 1.8 (86.327 41} 61.6.12 6Ἷ ,18 (8 
“15 6511 κ(. δ 612.1δ κ6 6 ,,1.-9.10.}7 81-6 018 857-14 ο7-δ ὙΨΉῚ (Ὠϊς τεδῖταηρο- 

τηεηΐ, [86 ΡΥΤΟΡΏΘΟΥ [4115 ἰπῖο ἔουν ἀἰν βίο: (4) 11.-2δ; (ὁ) 25-614, (2) γ1 1, 
(4) 81.--ο"}5. 

(2) δὲς (1901) Βπἀςβ8 ἤἥνε τιδῖῃ αἰνίβίομθ; ἴῃς ἤτγβί οὔς Τοῃβὶ8.5 οὗ ἴῃς 
ἱπϊτοά ποίου δά άτεββ, [Πγοαϊθηίηρ 5γαοὶ δηὰ ον πο ρσῃοΥβ τ] Ραπἰβῃσηθηῖ, 

δηὰ ἱποϊυᾶάεβ 11.8.198.}6 21-8.614.16 Τα βοοοῃά οὔδ οοπίδίῃβ ἵἴνψγο δαάγοββοβ, 

δυποιποίηρ ἀεπίτυοστίοη Ὀδοδαβα οὗ [6 Θχρ]οϊϊαίίου οὗ ἴῃς ροοσ ὈΥ (;ς τὶς δηά 

Ῥοπεγέυ!; ἴῃς βγϑὶ δά άγεββ σοῃβίβίβ οἵ 31. 5.4α.5α. 6. 816 41.583 8.14 ο1δ.4 4, (ἢς 
ϑεςοῃά δά άγθβϑ5 ςοπηρτίβεβ ς᾽ 66. 7.10.12, 16:18. 20.327 6]. 8:8. 11.1.4 ΤΉ τηϊτὰ ἀὐνίϑοη 
οοπῖδίης ἴδ πιόῖο ἱγαρστηεηῖ οὗ ἃ βειπηοῃ ἀρδίηβὶ ἴῃς βδποίυδγ εβ δηὰ ἴῃς γἰϊυαὶ, 

νἱζΣ. 4.124. 2148. 91.4.7 Τῆς ἐουτίῃ ἀϊνίϑίοη ἱποϊαε8 ([ἢ6 ἔουγ νἱβίομβ ἴῃ γ19 
81:8. δΔηὰ ἴδς ΔΙ αἰν͵ βίο. σομ 5155 οὗ [Π6 Ὠἰβίογι δὶ ερίβοάθβ ἰῃ "10:17 

(3) Εἰεάεϊ (1902), τερατγαΐϊηρς ἴῃς ὈΟΟΪΚ ἃ5 δῇ δηιϊποίορυ οἵ ἴῃς τηοβὶ βίριηιῇ- 

οδηὶ υἱΐοτδηςςβ οὗ Ατηοβ, οοἸεοϊεα δηά διγδηρεὰ ὈΥῪ ἃ ἰδίεσ οαϊΐζοσ, δῃὰ ἰγθαϊϊην 

1011 ἃ5 ἃ ἰδῖοσ δ αἰτίου, πιδ}κ 65 ἴῃς [ΟΠ] οννὩρ ΔηΔἰγβῖ8: 1. Α Ρρόεπι Δ Που πο 
Υλεἢ  5 Ἰυάρστηεηϊ οἡ ἴδ Ὡδίϊοη5 ἴῃ σεησταὶ, ἀπὰ 15γδ6] ἴῃ ραγίϊουϊατ, ἢ 808. 
Ιδηὰ 2. 1]. ΤὨς οεηῖταὶ αἰνίϑίοη (331-83), (4]Ππὴρ ἱπῖο ἴγεε βεοϊζοηβ : (4) ἴδτες 

δάάτεββες Ὀερίπηΐηρ ἢ “ Ηδαγ τΠ18 πογὰ," 31.ὃ 41-18 “117. (δ) ἵνο δἀάτεββεβ 
δερίπηϊηρ τἰτῃ “Α1α5,᾽ «18.327 61... (2) τῆς ἔουγ νἱβίοῃϑβ, 71.939 81.:8, 1Π. ΤΒΣε 
εἰοκίηρ δά ἀγεβ5 (8.-015), ᾿κοννῖβε σοπϑίβιηρ οὗ [ἄγος βεοιίοῃβ: (4) 8:14, νυ Ι οἢ 
δρδίη Ὀερὶηβ τ “ Ἡεαγ᾽"; (6) 9110. ἀραὶ ματγαίϊηρ ἃ νἱδίοη; (2) 911-15. ἃ νοτὰ 
οὗ ργοπῖβε, ἴῃ ρα Ἰοοκίηρ Ὀδοκ ἴο ἴῃε ἢτβὲ δά ἀγεββ (οἴ. 912 ψ τ 111 8.) 

(4) Βαυϊηδῃη Ἐ (1903) Ππἀ58 ἥνε δα άγεββ65, 811 οὗ 5ϊπι}1δτ δἰσυςίατε. Ἐδοἢ 

οἔὗ ἴῃῆς ἰαεῖ ἔους δά άγεϑϑοβ ἢ898 ἴἤσεα τηδιῃ αἰνιβίοηβ, ἰἢ6 ἰαϑὶ αἰνὶϑίοη 'ῃ οδοῖ 

ςῶ86 Βυτασηΐηρ ΠΡ ἴῃ 6 ΘὨΓ ΓΟ σρεοοῖ, ἀπά ἴῃς βεσοηὰ ἀϊν βίο, τὶ ἢ οὴς Ἔχοαρ- 

ιἰοη, ςοπϑ βίην οὗ ἔουτ βεοϊΐοηβ. ΕἾγβὶ δἀάγεββ: 1[3.8.18.15 21-8. 6:11 α. 12.}1..18. 16 α. 
16 «. 140. 1δ «Ὁ 1δὺ.ὄ 16 (8 ἂπ ἀρρεπάϊχ, 39.156), ϑεοοπά δάάσγαββ: 1. 31.-66.6α.8. 

11. (α) 4.1.8, (6) 84. 5.1. 8. 9.10.15. 16. 7} 60 ΤΉΗΪταά δάάγεβο: 1. 44.ὅ; 11. (σ) 46.511, 
(δὴ 4134 «1.27. 1Π]͵ «46, Ἐουσίῃ δάάτγεββ: 1. ς1.3.8.16.178,. Π (4) ςϊδ᾽2, 
(ὁ) 6), (ῶ 65 7, (4) 6ἰ8.13α.8, 1Π|, 614.11.125.3.10 ΕΠ δάάτεββ: 1. 10:17, 

11. (4) γ1.-8, (δὴ γεδ, (ῶ γ1.3, (4) 81-3,. 111. οἷα. γ148. 915.4.1. Βδυπηδηη δυπ)- 
τηλτῖζε5 τῆς τπουρῶϊ ἴῃ [6 ίογῃι οὗ ἃ ἀϊδίοριιδ 85 ἔοϊΐοννγβ : Εἴτβὶ αἰν βίου 

(Απ|08) : δνεδ ν}}} Ὀτίηρ ἀδοιγυςτου ὑροπ [5γ86]}᾽5 ἴο68 δη 4 α'5ο ὑροῃ 15τεὶ; 
ἴοσ Ἔνε σῦν οτῖπις ἀεπδη8 ρυπίϑῃτηεηῖ. ([53γ86]}) : Ηον υππεασγὰ οὗ, ἴο πηδἰηϊδίῃ 

ἴδ Ὑδμνεἢ του] ἀδδίτου 85 ον ρεορὶε! νδο ψου]ὰ Ἰἰβίδη ἴο βυςἢ ον} 

ϑεςοπὰ αἰϊνϊ δου (Ατη05) : Βαϊ 1 βρεαὶς ἰ5. ποῖ [οἹἷγ, Ὀὰϊ ἴῃς ἄδοτες οὗ Οοά. 

Ηξκαγ, τπογοίοσε, ὄβρεοῖδ!ν γου ᾿Ἰεδάθυβ ἴῃ ἱπίαυγ, οὗ ἱπιρεπάϊηρ ἀϊβαβῖεσ. 

3... τ οτ Νον.3 ἰ5 ἰῃ δϑϑοηςᾳ} δοοοζά. 



ΟΧΧΧΥῚ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΓΤΙΟΝ 

(15τ861) Ουὐν ουϊΐὰ5 αἵ [πε βαποίυδσίεβ 1}} ἴασγι δϑιὰθ ουοτῦ 5οτὶ οὗ ἀϊβαδβίου. 
ΤὨϊτὰ αἰν δου (Απιο5) : Ναΐη ἰαδος οὗονε ' Ηδνα ποῖ ραϑβὲ Ἵδ]δτηϊἰε5 ἰδυρ δῖ 

γου [Παὶ Ὑδῆν ἢ ἀδτηδηάβ ἃ Ὀείϊετ βετνίοε ὅϑεεὶς δΐπι τγουσῃ ἴἢς ῥγδοῖϊος 

οὗ τποσγ! Ὑ δηά )υπιῖὶος 1 Βυῖ πο, 4}} νγασηϊηρ 5 υ561ε588. Βεοδυβα γου Μ|}} ποῖ 

ἰδίῃ, γοὰ οδημοῖ Ὀς Βεϊρεά. Εουτγίῃ ἀϊνιδίοη (ΑΠιο05) : [1 ταπιαΐπϑ ΟὨΪΥ ἴὸ 

ταῖβε ἴῃς ἔχποταὶ ἀἶτρε δηά ἴο νν81} ονεσ ἴδε ὈΪπά, εβιίγυςτοη 5. ἱπευδΌ]6. 

ΕἸΠῚ αν ϑίοῃ (ΑἸπιοβ8᾽5 1υ5ιἰδοαϊίοι οὐ [8 πλεβϑᾶρε ἴῃ γεϑροῦβε ἴο ἴῃ ε ῥγοΐεβίβ 
οὗ Απιαζίδῃ δηὰ ἴμε ρεορὶβ): Οοά, ψῇοτῃ 1 δᾶνε βεεῆ, 888 γτενθδϊ θα ἴο πηὸ 

ψνδδῖ τηυβῖ σΟΙΏ6, ἃπὰ ἰπ 5ρῖῖ6 οὗ ΤΥ δαγησϑὶ δηϊγεδίιεβ, 858 δεϊὰ ίαϑί ἴο Βἷ5 

ἀσοϊβοη. 

(5) Μαιῖὶ (1902) δηάβ ἴῃ τῇς οτὶρίηδὶ Ὀοοὶς (4) δῇ δππουποδιηεπῖ οὗ 

πάστηεηϊς ὑροῦ δμπιάϑουβ, Ατου, Μοῦ, δηὰ [|βγϑεὶ δεύβεῖί: 18: ὅ: 18.165 

21.3.69.}1.ὄ 18.16,, (δ) ἃ 56τῖεβ οἵ ἔγαρτηςηβ οἵ [ουτγίθθη βεσιηοηβ: 315.32 γ66.8 29:1} 
413 γχ5.15.,ἅ1.3 ,«ΕἼ “6 8:12 ς1.8 κ(. δα. δ. 14.1δ ς7. 10.12.16. 17 ςἼ8. 3206. 19. 231-35, 27 6]. 8.64.7 

65:10 611.12. 18. δὺ. 18).14. (2) ἴῆε ἄνα νἱβίουβ δηὰ τῆς Βἰβίογίςδὶ ερίβοάε: η19 

81-5 91.4.7 Ο]0.7} Ἀπ βοτης ἐγαρτηθηῖβ νἱἰη 8514, νἱΖ, 84. ὅ: 7.11 α. 12,18. 14 

5. ΤΏὮΘ οχίογηδὶ Ὠἰϑίοσυ οὗ ἴῃς ὈοΟΚ οὗ Απιοβ τΔΥ Ὧδ ἰταςοά 
ὈτγοΗγ τὨσουρἢ ἔουσ Ρογοαβ : - 

(1) δίγθοος δνίάδησα οὗ δὴ δχίθσῃδὶ δοαυδιῃίδησθ ψ] ἢ 1 ὉΥ 
ΟἾΠΕΙ Ρῥτορμοῖβ 15 Ῥευθδρ5 510 ῃη1. ὙὨΘ 51} ΑΓ οὗ δχρσοβϑίοη 

ἰουηα ἴῃ σογϊδίη ραβϑᾶρεβ ἴῇὴ Ηοβοα," 85 σοιῃρασγεα ψἱ ἢ ΑΠΊΟΒ, 

Ῥτονθβ ποίμίηρ ; ἰῃἢ6 ἴνο ψασα ἀθδιηρς νι ἴῃς βάτης Ὠϊδίοσϊοδὶ 

ὈΓΔΟΙ ΠΟἢ5 Δη6 ψοσῈ ψουκιηρ ἴῃ ἴῃς 54πη6 δηνσοηπιεηῖ. Τῆς 584Π16 

τὨϊηρ πλᾶῪὺ Ὀς 54] ἃ οὗ ἴῃ 6 ΝΟ ΟΥ ἴγΘΘ ραββϑαρεβ ἴῃ ὨΙΟἢ σα ἢ δηα 

ἌΤΩΟΒ ι.56 51:11 ΔΓ ἜΧΡΓΟΘΒΙΟἢ5.7 [Ιἢ Θσθιηϊδῆ, οἡ ἴῃς οἴμεσ ἢδηά, 

Ὀεοδυβθα ἴῃς 5ἰτυδίοη 15 ἃ 5: Γᾶ Ὶ (Αἰ Βουρῇ ποΐῖ ἴΠη6 54Π16) ΟἿ, 

ΙΏοΓο ἀδῆηϊῖς ἴσαοθ ἰ5 ἰουηά οὗ Απηος᾿5 ἱπῆυσθησθ. ἡ [Ι͂ἢ ἘΖΕΚκΙΕΙ, 

᾿Κοννῖ56, βοὴ ροϊηΐβ οὗ δχίθσῃδὶ γοβθιι ὈΪδῆσ 6 ΤΥ ὃς ποῖρα, 65Ρ6- 

4. ). Ὀεΐνδοη Απὶ. 2ὅ εἴς, (Ξαπάϊηρ ἧτε ὕροη τῆς ρϑἷδοθ) δηὰ Ηο. 814 (νυν ἱοἢ 15 

416), Απι. 219 (ἰὴδ σεβοὺς ἔγοπιὶ Ερυρὶ) δηὰ Ηο. σῖθῦ, Απὶ. 717 ((ἄγεαῖ οὗ οδρίϊν Ὑ 

ἱῃ δῇ υποϊδδῃ 1Δηα) ἀπὰ Ηο. οὗ, Απι. 86 (οοττυρίίοη οὗ ΕΡΗγαΐπι, υῃ͵ πὶ 504165) δηὰ 

Ηο. 128, Απι. 88 οὔ δΔηὰ Ηο. 48, Απι. 46 απὰ Ηο. γ19, 

{ Οἵ. 15. 3010 ν ἢ Απι. 413; 15. 329. 11.117 ()Νν Ὁ) ν ἢ Απὶ. 61; 4165. ἡ ΑἸ. 
41... δηὰ οἵ--τοΚ -᾿ υ326-89 γνἢ Αὐτὴ. 4:18, | 

{ ΤἼϊβ ἰ5 5δεεῆ, ρεγῆδρϑ, ἰπ ἴπ6 ἑογπλυΐαβ8 Ἔπιρὶογεὰ δἱ (ἢς Ὀεσίπηΐης (5 ὍΌΝ 59) 

δηὰ αἱ ἴῃε εηὰ οὗ ἴῃς υἱϊεγαῆοεβ δραϊηβί ἱοτείρτι πδίϊοηβ; οἵ. 472 481 401.7. 38. 8ὲ δηὰ 

Ἀπι. 18. 6 οἴς. ; 8150 4825. 4. 4.93. 6. 28. 89 γνἢ ΑἸ. χτὅ: 8.1ὅ ,8. δΔηὰ ἰπ ἴπε οἰ πα γ165 ἴοὸ 
Ὅς ποϊοεξά ἴῃ ἃ οοπιραγίϑοη οὗ 6. 1:72 ἢ Ατῃ. ὡὅ, 2110 ννὴ ἢ οἱ, 2ςδῦ νυν ἢ στ, 407 
ἢ τὰ, 4098 ν ἢ 11δ, 466 ἰΠ 4214, 467 ννἱ ἢ 88, 4824 ἢ 112 “2, 4018. 0.22 γν ἢ 112, 

48: 4908 νι 118, ὙὮδ Ρῆγαβα “ νἱγρίη 5γϑεὶ " 5 ἰουπα οὐἱἷγ ἰῃ Απῃ. δηὰ 76.; “ ἀᾶγ5 
816 σοπλης ᾿᾿ ΟΟΟΌΓ5 ἰῃ Ὧο οἴδαοῖ ὑγορδδίϊο θοοῖκ5. 



ΤΗΕ ΠΙΤΕΒΑΕΚΥ ΕΟῈΜ ΟΕ ΑΜΟΘ5 ΨΝΕΙΤΙΝῸΘ ΟχΧχχνυὶ]ὶ 

ΟΔΠγν ἴῃ ἴδε ραββᾶρθβ αἀϊγεοϊςα δραϊῃϑι ἐογοῖρη ἡδίοηβ." [Ι͂Ιη [ῃς 
ΟΠΟΙ Ῥτορῃοῖβ, ἴδ οδϑθβ οἱ αϊγτεοῖ ὄχίθγηδὶ ἰμἤσθησθ Δ Ὀ6 

ἀἰϑεονογαα. Ὁ 

Βυϊ ἴξ 15 ποῖ 1 ϑυςἢ οχίογηδὶ πηδηϊδϑίδι 5 μα 6 5ῃου]ά 
ἐχρεοὶ ἴο πα ἴτδοθβ οὗ Απλοβ᾽5 ᾿ἰπῆἤπμθησα ὑροῇ ἰαΐθσ Ῥσορβεῖβ. 

Τῆδῖ ἢ]5 τ ΙΒ ΤΥ δηα τηδϑβαρε ΕΓα Κη ἴο [Ποῖ ΔΡΡΘΑΙΒ ἔτο τὰ 

ϑΈνο αὶ ροϊηῖβ ἰὴ ψὨΟἢ [ΠΟΥ (Ο]Ον ΟἸΟΒΟΙῪ ἴῃ Ὦἢ]5 βἴερβ, Ζρ. ἴῃ 

βίδα ϊηρ δἱοοί τοῦ ἴῃ6 στεαῖ Ὀοαγ οὗ 50-.4]1Σ4 ῥσορῃεῖβ ἴῃ {μεὶσ 

Γεβροοῦνο Ῥεγοας ; 1η δἀοριηρ ἴπ6 τηεϊῃοά οὗ νι τρ ἀονῃ {ΠΕΣ 
ὉΠ ΟΙΔΠΟΘ5 ; ἴῃ ἴῃς σοητηυεα ἀενεϊοριηθηΐ οὗ [ῃ6 βουτήοηϊς α15- 

σοῦγθα Ἰηἰτοάυςεα ΌΥ Ὠΐτα ; ἴῃ (οἰονίηρ ἴῃς ἰδϑῃίοη οἱ αἀϊσγθοῖίηρ ἃ 

οοτίδίη ροσγίοῃ οὗ [μοὶγ διτθητοη ἴο [6 ἐογαῖρη ὩΔΙΟΙΒ ; ᾧ ἰῃ Ὀδ5- 

ἴῃ ἴΠεἱσ ψοτκ οα ἴτῃ6 Πιηάἀδιηδθηΐαὶ ἀοοίτης οὗ παδοπαί γμασηιορΖ 

ἃ5 ῥγεϑεηϊθα ὈΥ Απιοβ; ἰῃ Ποϊαηρ ὉΡ δηα σομῃρ]εῖίης ἴῃ6 πεν 

Ἰάθαα Ῥσορουηάδεα ὈΥ Απιοβ Ἴσοποοίηίηρ αοάα δηὰ ἢϊ5 δἰ ϊοδὶ 

ἀεπιδηαβ Ὡροὴ ᾿υπηδηϊγ. 

(2) ΤΏ οχίογῃδὶ τοϊαϊίοη οὗ ἴῃ 6 Ὀοοϊ οὗ Απιοβ ἰο ἴῃς ν] βάση 
᾿πογαῖασα 18 ποῖ ἰπαϊοαϊεα ΌΥ δηγιπίηρ τμδῖ ἢ45 σοὴῆς ἀονῃ ἴο 5. 

Τῇδὶ 115 ᾿πἤυεησε ννὰβ [ε]ῖ σδὴ βοδγοοὶν Ὀ6 ἀουδίεά, 5ἰησς ἴῃ ἴ να 
δανα ἴῃς ἤτϑι ἀεἤηϊϊε ἑογπηυϊαϊίοη οὗ Ὑδῆν ἢ 5 γεαϊαιίοη ἴο ἴῃς ουϊ- 
5:46 του], {π6 Ιάθα ψῃϊοῇ ἰὰγ δ᾽ ἴπ6 8515 οἵ 41} Ἡ οῦγειν ψίβάοτζῃ ; 
ἴῃ6 δϑϑ σῃπγθηῖ οὗ 5γαοὶ ἴο ἃ ρἷαςε Ὡροῦ 8 ἰδενϑὶ ψ] τῇ ΟἾΠΕΥ ΠΔΙΟῚ 5 

(εἶ [ὴ6 αὔϑβθηςςβ οὗ δηγ στεοίοσθησθ ἴο [β5γδεὶ. ἰὴ ἴῃς Ῥοοκ οἵ Ῥτγον- 

6Γ5) ; 80} ΘΧΔΙΏΡΪ]6 οὗ Οτεηϊ4] ᾿ἰδασγηϊηρ ἴῃ ἢβίοσυ, ρθορταρῆνυ, 50- 

οἷδὶ εὐβίοτῃϑ ; ἴΠ6 ΝΟΥ 6ββεῆςα οὗ ν]ἱϑάοῃι, ἴῃ ἴῃ 6 δι ρἢ 4515 ρἰδοθὰ 

ὉΡΟῚ ΠΟΠΘΒΥ, ΡυτΥ, εἴς. ; ἰοροῖθου ἢ δὴ δἰπηοϑὶ ἰοΐδὶ δθβοησα 

οἔὗ τὴ6 τε] ρίουβ βεπτηδηϊ (5...) 

(3) [πῃ Ἰδῖογ [π|65 τοΐίθγοηςα 15 τηδᾶδ ἴο ἴῃ 6 Ατηοβ- ὕοΟΚ ἰῃ Εςο]υ5. 
4933, ψἤεγε “16 νοῖνε ὑγορ οἴ ᾽ ἅσε πηθηςοησά, 5ῃπονίηρ τῃδῖ αἱ 

8Οἤ (δς ἰηπτοάυοίοτγ ἰογηλυΐα ᾿ἰπ ΕΖ. 256. 8. 11. 15. 268. 7, εἴς,, ἀπ ἴῃς οἱοπίηρ ννοσὰ 5 
ἴῃ ςῖ-. 11. 14 χδδ. 14. 21. 4150 ΕΖ. 272 2812 322 νν ἢ Απὶ. οἱ, 2826 νυἱτἢ 914, 3ςὅ. δ ν  σἱὶ, 

65 ψἸὮ οϑ, γ3: 6 νυν 82, 2818 νυν ὴτἢ 110, 

1 (ἢ ΖΥὉ. 2451. ἴῃ νυν ἱοἢ (ἢ 5ᾶπι6 οἰτ65 οἵ ῬΉ 1518 ἀγα πιεηιὶοηςα 85 ἴῃ Απὶ. 168 
(δὰ Ὀεΐηρ οπιϊεα), δηὰ ἰῇ ἴῆ6 βδπι σοηπδοίίοη ἃ οδ]Ϊ ἰδϑυιεα ἰοῦ σεροηίδηος ἴῃ 

ἰδησύδγε αἰπιοϑί κε 1πΠδὶ οὗ Αἴ. 514; α]5ο Ζο. οἱ", ἰπ νος ϑαπηάβουϑ, Ῥῃοδηϊοίδα, 

δηὰ ΡὮ]5ιἷα ἀτὸ τὨτοδιςηδα (Οδίῃ Ὀεὶηρ δραΐη οπλεα ἴῃ (ἢς |15ῖ οὗ οἰ[165); 50 

Ζο. 33 νἱἢ Απὶ. 411, Ζο. 1:36 ψΠ 14, Ηαρ. 211 νν ἢ Απιὶ. 49. Οη ἴΠδ τεβεγιῦΐδηοε οὗ 
[5. 425 4ς7.ὄ 1Σ ΄ο Απ|. 418 ςΒΠ. ν, Ὁ. οχχχίν. 
2... 15. τοῦ. χ4} . 1.386. 1.1}. τοδ ἋΣ 23 76. 46 Ν᾽, ΕΖ, 2ς Ε΄, ΟΥ., Νὰ. 28-.3.9 

Ζφ. χε Ζς. οἱ“. 



ΟΧΧΧΥΙΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

[παῖ της ἴἤθσο νὰ8 ἃ Ὀοοΐκ οὗ Ατηοβ ; ἴῃ ΤΟΌΪ 25, οσε ἴῃ6 ὈοοΚ 

οὗ Απιος ἰ5 ἢτγβὶ τῃϑημοηθα ὈΥ δῆς δηά ἃ οἰϊαϊίοη ἰ5 τηδά δ ἔγοτῃ 

819. ἴηὴ Αοἰβ 3, νἤεσα Απὶ. οἴ ᾿ς αυοϊεα δηα δεϑιρῃεα ἴἰὸ “ [ἴῃ 8 
ῬοοΙ οὗ ἴῃς ῥτορμεῖβ᾽᾽" ; δηὰ ἴῃ Αοῖβ 1 οἶδ΄, ἃ αυοϊαιίοη οὗ οἷ ἴῃ 
οοηηθοίίοῃ ψ ΠΏ ΟΙΠΟΙ “ ψογάβ οὗ ἴῃ ὑσορῃεῖβ." 

(4) Τῆς ρἷδος οὗ {δε θοοΐκ ἰῃ ἴτῇ6 δηοὴ 15 πδίυσα!ν ἢ “τη 6 
ὑψοῖνο." [5 Ροβιτοη ἴῃ ἴῃς Ἡδθῦτενν (δηοη, νἱΖ., {πιγτὰ ((ΟἸ]ονίηρ 

7οε}), 5 ἀϊβδεσγεὴς ἔγοῦλ παῖ ἴῃ (5, ψ ΘΓ 11 5 ϑεοοηὰ (7ο6] Ὀείηρς 
Ρἰδοβά δον Μ|οδῇ). 

6. ῬΑΙΠΥ οὐ ὦ 2γἱογὲ στουηάδ (1ϊ Ὀεϊηρ ᾿ΒουρὮςϊ ᾿τροΞ510]6 ἴο 
σοηῃοεῖνα οὗ ἃ πογάβθιηδῃ 8ἃ5 ἃ τωδῃ οὗ Ἰεἴ[615)," δηᾶὰ ῥβΑΙΠΪΥ οἡ ἴῃ6 

στουηά οὗ σοτίδίη ψογάς ψῃϊοῇ ΨΕΤῈ ἩΓΟΏΡΙΥ 50ρ6116αἃ ([Π656 Ὦδνα 
ΤΏΟΓΘ ΤΟΟΘΆΓΥ Ὀδδη ἀἰϊθοονετοα το Ὀ6 τεχῖυδ] ΟΙΣΟΙΘ), Γ ΤΔΩΥ 6χ- 

Ὀἰδηδϊίοης οὗ ἴη6 υὑηουϊναιϊςα δηά, ἱπάεεά, τας φρεθοῦ οὗ Ατηοβ 
ανε Ὀδεδη ἀεειηδα Ὠξοδβϑαῖγ. Τῆς ἴδοϊ ὯΔ5 Ἰοὴῃρ Ὀδβθη σϑοορηζοά, 
δονόνοσ, ἴηι 656 δϑιϊπγαῖοϑ ψοτα στοηῦ. Βδοσδηΐ ΨΓΘΙΒ, 65ρ6- 

αἰ !γ βίηος . Ἐοθογίθοη ϑι ἢ ἴῃ 1882, ανα νἱϑα ψ ἢ ΘΔοἢ 

ΟἾΠΟΣ ἴῃ ἀρρτγεοϊδίίοη οὗ [ἢ 6 5: ΠΡ] οἱ δηά στοῆβηειηθηῖ, 85 γγ6}} δ5 
οὔ [λ6 νίρογ οὗ Απηοβ᾿ 5 θαυ βῖγ]6. 1 ΤῊς Ἰαῖοϑὶ οὐ ]05 50 ὄνεῇ 50 

αι ἃ5 ἴο ἄδηγ ἰπαὶ ἴῃ6 ἤρσιγεβ ψῃ]οἢ ἢδ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἃ΄6 γον δι ηρΡῚνῪ 

ἴῇοβε οὗ ἴδ 5ῃερῃεγαά- 6. 
(0) Τῆς τερυϊασ δηαὰ 5 ρΡ]6Ὲ βδἰσυοΐυσα οὗ [ἢ ὈοΟΚ (ρ. οχχχί!) 

ΘΧἢ 115 δ οὔθ Απηοδ᾿β βίγὶα οἵ ἰδουρῆϊ. αὶ σου]ὰ Ὀδ το 

Ὠδίυτγαὶ δηα ΘαϑῪ ἴδῃ ἴἢ6 56 1165 οὐ οσδο]θϑβ, ἴῃ6 56Γ165 οὗἁ ΒΟΓΙΏΟΏΒ, 

δηὰ τῃ6 56 1|65 οἱ νϑίοηβὺΡ [Ιἴ 15 υῃηίοτίυηαῖϊα ἴῃαΐ βδοὴθ γϑοθηΐ 

οὐ ς5 566πὶ ἃ5 ὈΪηα ἴἰο ἴῃ 5ἰτ Οἱ Υ οὗ Ατηοβ᾽5 δίγ]α οὗ ὄχρσγϑϑ- 

ΒΙΟΏ 8ἃ5 Ἔ͵ΓΟ ἴῃ6 ΟἰΟΥ οΥς5 ἴο 115 τοβηθα ἡδίυτα. 

(2) ΤῊϊβ τερυ αγγ, οὐ ογά θυ] 655, Ἔχ ἢ] 0115 [156 1{ ἴῃ ἀθίδ1} ἴῃ ἴῃ 8 
τερεῦ τ οη οὗ [6 βαῖηθ ἰοτηυ ας ,0γ “λγες ἐγαμδργέσείοηις, γα 70» 

ρων, εἴς., ἴῃ ἴῃς. οροῃίηρ σμαρίεγβ (οσ, ἴο ρυΐ ἴξ οἴμογνβθ, ἰῃ (ἢ 6 

ΟΥ̓ΔΟΙΙΥ ττδηροηηθηῖ οὗ ἴῃς πδίοη5) ; ἰῃ ἴῃ 6 0856 οὗ ἴῃς τείγαϊη, 

μέ γε 414] πο γείμγη, οἴς., ἰῃ ἴ86 ροθῃλ ἀδβου ηρ 15γ46}}5 ραϑῖ 

σμαϑεβετηθηῖβ (415); ἴη τῆς εητίῖγα ἴογη οὗ ἴῃς ἤχϑί ἴἤγθα ν] 5] ἢ 5 

5 ΤἸεγοπηθ, ἰῃ Ὠΐ5 ἱπἰγοδυοίίοη ἴο Απιοβ, ομασδοίθσὶζοβ ΑΠΊΟ8 8ἃ5 ἐρηβε» 25 ΣΉ ΟΝ 

“44 πον" σεϊομα. 

ἘΈΕΟν ἴῃδθς ψοσάβ, νἱζ. δ'9»ὈῸ 4218, ὈΞΌΨῚΣ 5109, ΣΝ 68, Ἰο Ὁ 610, Ῥ 156, νυ. 

ἐμ ἴσος. Τ ΡΨ, Ἔβρθοίΐδ!γν Μίϊ.; Πα. 528. 155. ᾧ (με. 58. 155. 
[ 15αἰδῇ ζοἸ]οννδ ἃ οἴοβοὶγ [ἢ 5 πγοάο] ἱπ ἢΐ5 οδἰ δυσαϊθ ἃ ροεῖῃ 98-1οῦ κ29.-90 ΔΙ Πουρἢ 

ἃ Ῥοτίΐου οὗ ἰδ ϊ5 ἰ8 ΓΟ ΔΟΪΥ ἰαῖοσ ἴδῃ 156 δῇ ἰπι56]. 



ΤῊΕ {{11ΕΒ ΑᾺῪ ΒΕΟΒΕΜ ΟΕ ΑΜΟΘ9 ΝΕΙΤΙΝΟΘ ΤΟΧΧΧΙΧ 

(γ} Ὁ ; ἴῃ τῇς δ᾽ τηοβὲ δγξ βοϊαὶ βυτωτη θυ οἵ ἔοστῃ 56θὴ ἴῃ ἴδε δοοὺ- 
βίο (7.1) δῃηά τδεὲ στϑρὶγ (η1} 77); ἴῃ τῆς βοσὶθβ οἵ {5 γι] 5 
εἰηρίογεά ψὶῖἢ συςῇ εἤεςοϊ ἴῃ 4 Φ ; ἰὴ [δὲ βἰσχυοίυγα, ἴῃ ραηθγαὶ, οὗ 
τὴς βϑενοταὶ ρίεσοβ (υ.2.). Μοζσϑονοσ, [686 νδιίουβ 56 ῦ 65, “" 8116 
ποῖ 50 ἰοῃᾷβ 85 ἴο Ὀδοοπλα [ἸΓΟΒΟΙΊΘ, ἀγα ἰοὴρ δηουρῇ ἴο ἱτΡΓΟ55 

ὕΡοη 16 τηϊηά οἵ ἴῃ τοδάϑὺ ἴῃς {πι|ῃ5 ἴΠδΐ ΠΕ Υ ἃγὰ ᾿Ἰηϊεηἀεά ἴο 
ΠΠυδῖγαῖα δηὰ 0υ51Π ἡ} 106 υδ6 οὗ ἴδ ὉΥ ἴῃς ΡῬγορῃοῖ." ὙΤῇεοτα ἰ8 

ἢδτα ἴἢ6 5101}}}, ποῖ ΟἿΪΥ οὗ ἴῃς ροεῖ δηα [ἢ βρϑάκοσ, Ὀαῖ αἷβϑο οὔ πε 

ἴΔοἤθσ. ΕνΘΥΥ Ροσθπὶ ἰὴ ἴῃ ὈΟΟΐ 15 ἃ ῃοίδ]6 δχδιΏρὶςε οὗ [ἢ 5 

βᾶῖηδ αἰϊτεςῖ, κι γα ρ ουτνασαὰ ογά θυ] ηθ55 οὗ ᾿πουρῆῖ. 

(3) Τῆς ᾿ᾶροτγ οὗ Ατηοβ, Κα τῃδἱ οὗ 54] Δῇῃ, 15. ψογίῃγ οἵ 5βρθοϊαὶ 

βίυαγ. ὙΤιδαϊοη ἢδ5 ῬσΟ ΔΌΪΥ Ὀδθη ΨΊΟΩΡ ἴῃ δ ρΔϑΖίης ἴοο 
ΒίΤΟΏΡΙῚΥ [6 ῥγενδι! ηρὶγ ΒΘ Ρῃογα-Παγδοίε 5016 5 (0...) νὨΟἢ τᾶτκ 
[6 ἤρυγοβ εἰηρίογεα ὉΥ Αἴῆοβ. Βυῖ ἢο οἠς Μ1}} ἄδὴγ ἴπαϊ ἢς 

ἷ5 Ἔβρεοία]γ ἰοηὰ οὗ ἀγανίηρ ἢϊ5 ἰδηρυαρο ἔγοτῃ μαίμγέ,; διϑα νδδῖ, 

ΔΙ͂ΟΥ 411, ἰ5 1ῃ15 Ὀυϊ ἴῃς Πε]ὰ οὐ τυγαὶ 16 Ὁ Ηἔε ποῖ ΟἠΪγ οἰξεβ 
οοχίδίη ἔδοῖβ οὗ δρτιου ἴγαὶ 5᾽ρσηϊἤοδηςθ, ἐς. [η6 τεσθηΐῖ ἀτουρῆϊ, 

Ὀἰαϑηρ δηὰ τάεν (475), τὴς ορρτγεϑβίνε ἰαχδίίοη οὐ Ἵσορϑ (5}), 
δηά τῆς οδεαίϊηρ οὗ ἴῃς σταίη τηϑγοῃδηϊβ (85), θᾳϊ ἢς βηάβ ρῥἱο- 

ἴυγοϑααδ 115. ΓΔ! 5 δη ἃ ΠΟΙ ΡΥ ΘΟ 5 ἴῃ ““ [Ὠγοϑῃϊηρ ἰηϑι Γατηεη 5 

(τὃ, τε Ἰοαδεά ναροὴ οἡ ἴῃς τῃγεβῃϊηρ-ἤοοτ (2.5), τὴς Πεῖρῃῖ οὗ 
[ὴ6 σεράδτβ δηᾶ [ἢ βίσεηρίῃ οὗ [6 οἂκϑ (27), ἴῃς τοῦ οὗ ἴῃς Ἰίοη 

ἰπ ἴῃ6 ἑοτγαβῖ (3) ἢ, ἰῆς βῃερῃεγά τεβουΐηρ τετηηδηΐβ ἔτοιὰ ἴῃ 6 Ἰίοῃ 

(312, τὴς ϑηδγίηρ οὗ Ὀἰγάβ (32), τῆς “ Κιίηθ οὗ Βαβῆδη᾽" (4), νγογτω- 
ποοά (57 6.3), ἴ1πε Ἰίοῃ, Ὀδᾶσγ, δηὰ ϑβεγρεηΐ (55), ἴῃ ρεγβϑηηίαὶ 
βϑἴσοδιη (52), ἤοσβθβ βία ὉΠῈΡ Ὁροὴ τοοκβ δπα ρἱουρηίηρ [6 568 
ψἢ οχϑη (6"2), συγάστηβ οἵ ἰοουβί5 ἀενουτίης ἴδ δῇογηδίῃ (712), 
δῃά τῇς ““ Ὀαβίεῖ οὗ βυπηπιεγ ἔγαϊ " (8)). 

(4) Οἰδεσ ἐδαΐϊυσγοβ οὗ Αμηοϑβ᾽5 5ἴγ}γ]6, ψῃϊοἢ τᾶν ΟἿΪΥ Ὧξ πηεθῃ- 

ἰοηεά, γε (4) ἰἴ5. οὐ βί 4} 1} (δοιμεττηθ 5 σα]6α ἀῃσοηνθη τ ηΔ} 

οὐ ἱπάϊν! 411 }},Σ ἃ5 5βεθθὴ ἴῃ ἃ Ἴεγίδίη Κἰπά οὐ ἱπάθρεηάβῃοα, 

ΡτοΟῦΔΌΪΥ ἀπε ἴο ἴῃς δος [μαῖ δ νγᾶϑ ἃ Ρίομθου ἰὴ [ἢ6 δρρ!οδίϊοη 

οἵ νυτιτίηρς ἴο ρσορδεῖϊς ἀΐβοουγβε ; (δ) 115 τηδίαγ, ἔοῦ ποιῃϊηρ 

ἶθ ΤΏΟΓΟ Εἶθασ ἤδη (μαῖ ἢς Παά ρῥγεάβοθϑβοιβ. ἰῇ ἴῃ]5 ψοῦκ ψῇο 

βαά ἀενεϊοραά, ἴῃ ΠΟ 5124}} ἄδρτεθ, ἃ τεομηΐοδὶ ποτμθποίδϊαυσε οὗ 

ῬΙΟΡΏΘΟΥ (Ψ.5.); (ὦ ἰῖ5 γι ϊβτίς σμαγδοίεσ, νη ϊο 15 5σθεη ποῖ ΟὨΪγ 

“ ((, Μὶι. 8. 



οχὶ ἹΝΤΕΟὈΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃ 5 ΟΡἢ 65 σι τοίγαϊηβ, Ὀυὰϊ ἴῃ ἴῃ6 δητγα στορηϊς κἰπιοίαγα οὗ 
[ἢς νᾶτίουβ ὈΊ 665, ἰορεῖμῃευ ψ] ἢ 1Π6 τηράϑυγα δηὰ Ρᾶγ4}16}151}, σ..Ζ. 

τ 15 ῬσόῦδΌ]α [δὶ ΑπΊο58᾽5 δίυὶς, ἃ5 γΧ7Χ6}} 25 ἴῃῆ6 ϑυϊβίδηςς οἵ ἢϊ5 

Τσϑβαρα, ἰα ἴο Ὅς ΘΧρ δϊηδα ἰαυροὶν ὈΥ ἴῃ6 αἰσουτηδίδῃςοβ οὗ δϊ5 
ΘὨνγοηποηΐ (᾽.5.). 

,». ἩΟΘΒΑ. 

ἢ τό. ΤῊΕ ῬΕΕΒΒΟΝΑΙ, [1ΕἘῈ ΟΕ ΗΌΞΕΑ. 

Τῆς δοῖς οὗ Ηοβεαδ᾿β 1, ψὮ1]6 δἰϊορσοῖθπογ αἰβογοηῖ ἔτοσλ ἴῃοϑα 
τεϊδιηρ ἴο Αἴηοϑβ, ἃἀγὰ δα|υδ!ν ᾿ηογεβηρ δηά Ἰηϑίσυς να. 

1. ΤὭΏστΙΕ ἰβ ἢο δνἄδηος ἴο σόν τῃμαὶῖ ἴῃς δ Ηθοβεᾶ νὰϑ5 οὗ 

τῆς {πῦ6 οὗ δυῦδη (4 νίονν Ῥαβθὰ οἡ [ῖἢ6 σϑϑϑιῃίδηςς οἱ ἢΪ5 
(Δι Ποτ5 πᾶτης, Βεοτὶ, ἴο Βεοιδῇ, σ (ἢ. ς Ὁ) ;" οἵ οἵ ἴῃς τπδς οὗ 
Ι5θδο δῦ (Ρ. 202) ; οἵ οὗ ἴα ἰπῦε οὗ Τυάδῃ, ἕο [ῃ6 ρᾶβϑᾶρεδ ἰῇ 
ψὨϊοἢ Τυάδῃ 15 τη θητ οηδα ἀγα ἴογ ἴῃς τηοβὶ ρατὶ ἀοιδῇ}, βίησα 

ἴ86γ βδϑϑῃλ ἴο ὃς ρατί οὗ ἃ ῥΐδη (Ρ. οἰἰχ), αἀπὰ ὄνθὴ [Γ δυῖϊμθηῖς 

νου ἃ ρσονα παῖδες ἴῃ6 ρσορῃοί 5 [υἀδαδη Ὀἰγίῃ, Γ Πογ ἴῃς βυρρθ5- 

τἰἴοη {πᾶ ἴῆ6 Ὀοοΐς ψὰ5 ψτι θη οὐὐ ἴῃ Τυάδῃ, θη ἴῃ 6 Ρῥσορδεῖ 

(κε Απιοϑ) μδὰ Ὀδθη βοηῖ ἀναγ Οἡ ἴδε ἤδηθ Ηοϑβδβδ, ὕ. 
Ῥ. 2ος ; οἡ τῆς Ὀεδπηρ οὗ ἴῃ 5 ρογϑουριίοη εὖ, ῦ. ὈΡ. 2οφί. 1 
5 ΒαΓΑΪγ ἴο Ὀ6 αιιοϑ!!οηθα ταὶ ἢ6 ψ5 ἃ οἰζΖεὴ οἵ ἴῃ Νοιῖῆοση 
Κιηράοτῃ ; ν. Ῥ. 202, ἴο ΨῃΙΟὮ τᾶν Ὧδ δαάεδά, ὃ 45 πιαίϊεῦ οὗ ἀοῖδι!, 

ἴῆδῖ (4) τῆς Ιπίοτοδῖ ἴῃ Νογίμογῃ ϑγϑαὶ 15 56 ἴῇ 815 ἰπιϊπηαῖα 
δοαιδϊηΐδηςα σι [ἢ 6 ἰδιοτῖοδὶ σοηα! Π]οη5 δηα ἰογεῖρῃ ἰηςοτοϑῖϑ 

οὗ ἴλ6 Νοιγίῃ, 85 ψ61} δἃ5 σι τῆς ΡΟ] ο165 οὗ Ἰηϊσγίρας οὗ ἴῃς ἵνο 

ῬοΪἰς4] ρᾶγιίίος ; (6) τῃ6 ραγίίουϊασ ρ]ασθ5 ἢ ΠΟ ἢ ἐΔιΔ ΠΥ Υ 

15 5Βῆοψῃ, 41} οἵ ψ Βϊιοἢ 16 ἴῃ Νοσίῇ 5γ86], ατὸ ΜΊΖΡΔὮΏ ἴῃ ἴπ6 δαϑβῖ 

δηά Ταῦοῦ ἴῃ ἴῃς ψνεβῖ (ς᾽), ϑατηδτγία (γε αυ ΘΠ Πν τηθπιοηδα, γ 
85 τοῦτ χ.416), ΟἸ]οδά (65 1211), Θῃδομεπ (65), ΟἸρ4] ἀπά Βεῖῃεὶ 
(4.5 οἱὐ τοῦ 1 1.211), ΟἸρθδὴ δηά Βδιηδῇ (55 105) ; (ὦ ἴῃς αἰδει- 
θης6 ὈεΐνΘο Απηοϑ᾽5 ροϊηΐ οὗ νἱεν δηα ἴα οὗ Ηοϑβϑδ {Πυϑίταϊοϑ 

δ΄ 50, ΊΔΩΥ ΕΔΌΌΪ 5; οὗ, [εγ. θυαεεδοηές ἐπὶ α7αἰῥονέηα. 

{ ]αῆη δηὰ Μᾷδυ. ; νυ. Ρ. 202. 
1 ὕπιρ., Ενν. 

ᾧ σεετίδίῃ Ατδπιδὶοἰβπιβ, σι. Ὁ Γ (118), ΠΠ (518), ὉΝΡ (1το34), ἀηὰ τῆς ἐτεαυεηὶ 
05ε οὗ (ἢ6 Ἰοπρ ἔογτη 22) Ν, ΓΘ σΟΠΙΠΊΟΠΪΥ οἰϊεαὰ ἰπ βυρροτὶ οὗ Ἡοϑοδ' 5 πογίπογαῃ 
οτὶρίη ; Ὀυΐ ἴοο ργοδΐ βίγεϑϑ τυ ποῖ Ὀδ ἰδία Ὡροη ἴῃεβε; οἴ. Και 25 ἢ 5 “γανταῖ:- 

ΕΝ 15 44, 7., Ὑ ὈΪΟὮ τοοοϑηΐζο5 πο Ατγδγηδὶς ννογὰβ ἰῃ Ἡοβεᾶ. 



ΤΗΕ ΡΕΚΘΟΝΑΙ, 1ΕἘῈ ΟΕ ΗΟΘΕΑ ΟΧΙΙ 

ψε}} τῆς ἀϊετεηςσς Ὀεΐνεθῃ ἃ ν᾽ βου δηα ἃ γεϑίἀεηῖ; (47) ἴδ στϑαῖ 

ὨΙδίοσοδὶ ϑρηϊβοδησα οἵ ἴμ6 ὈοοΚ οὗ Ηοϑβϑδ ἰ5 ἰαγρεὶγ αἴδοϊεα Ὁγ 
τς πυσδϊίοη οὗ ἢ᾽5 οἸ ΠΖΘΏΒὮΪΡ ἴῃ [ῃς Νοσγίμοση Κἰηράοιμ. 

2. ΤΏΘ ἀδῖθ δηὰ οἱσουτηβδίδηοος οὗ Ηοβοδ᾿β ᾿ἶῸ δηα ψοτὶκς ἃζα, 

ὍΡΟΙ ἴδε ψο]θ, αὐ] ἀοἤη οἷν ει], ὙΝΏ116 [6 ΞῸΡΟ βου ΡΌ οΩ 
τἰ (ΡΡ. 203 {.) 15 ἴτοτῃ ἃ ἰαῖεσ ἀδῖθ, 11 ἰβ 'ῃ ρατγτί σοῃϑβίβίθηϊ ψιτἢ ἴῃς 
ἵλεῖβΊ ἨἩΐζοβϑᾶ υβίδίηβ ἴο ἴῃς [4}}] οὗ ([ῇῆε Νοτγίδοση Κιηράοτῃ τῃ6 

5416 τοϊδιίοη τ] οἢ [ γα δῇ βιιβίδι 6 α 4 σοηςΌΓΥ δηὰ ἃ ἢ4]} ἰαῖθσ 

ἴο ἰδαῖ οὗ [ῃΠ6 ϑουΐδασγη Κιίηράοηι. 
(α)ὴ δῇ νε, Ββονενοσ, ἀεϊοσηγίηθ ποῦν ΘΑΥΪν ἢ6 Ὀαρδη ἢἷ5 ψοτκ 

ΟΥ δον δῖα ἢ6 σοῃῃπιοα ἴο ΡτορἤσϑΥ ὃ 

Τῆς (οἸ]Ἱονίηρσ ἱπάϊςαιίουβ οὗ ἀδίε τὺ Ὅς οοπῃδίἀετεά: (4) Τῆδὶ δ νγδ5 

Ρτεδοβίηρ ἰῃ 743 Β.6. 15 σεγίαϊη ἴῃ νἱονν οὗ ἴῃς [ἄτεαῖ σοῃοεγηΐηρ [εζγεεὶ (14), 

ἩΠΊΟὮ τυδῖ ἤᾶνα Ὀδοη υἱἱετεά Ὀείοτε (ἢς (8]] οὗ [εδυἷδβ Βουδβοα, (δαὶ ἰ8, Ὀείογε 

τῃῆε ἀεδῖῃ οὗ ]εγοθοδπ 11.; ίογ Ζεοματυίδἢ᾽ 5 τεὶρῃ νγὰϑ υεῦῪ 5ῃοτῖ, ἀπά ᾿πηπιε- 

ἀιδιεῖγ ᾿βεγευρου σοῖς ἴῃς Ρετοα οὗ δηδγοῦυ. [{1ὑ6νγὰ8 υἱϊετεὰ ἴῃ 743, ἴῃς 
Ῥτορδεῖ᾽ 5 πιαιτίαρε δῃὰ [Βς δἰγὮ οὗ ἢ]5 οάεϑὶ βοὴ πιυβῖ θὲ υπηάεγβιοοά ἴο Ὦδνε 
Ρῥτεοςεάεά. (Οῃ ἴδε ἀδίε οὗ ἴῃς νυϊηρ οὗ ΟΠ ΔΡ8. 1--3, ν. ὃ 19.) (ὁ) ΤὨδαὶ δε 

Ἰινεὰ ἴῃ ἴῃε πιϊάβὶ οὗ ἴῃς ρῥετγίοά οὗ δῆδιίοῦυ ψὩ]Οἢ (οἸ]ονεὰ ἴλε ἀεαῖὰ οὗ 

]ετοδοδαι 11. (1.ε. 743-736 Β.0.) 8δεῖηὴβ ἴο Ὀ6 βῆονῃ ὈΥ ἴδε υἱΐεγδῆςε ἰουπά 

ἴῃ 77 (Ρεῦμαρϑ αἷδο γ8 7. 84), πιο τεῆεοῖβ [86 οοπάϊίοη οὗ ἰμίηρβ ἴπ (ἢ 15 
ρετοά. 5 (2) ἜΒε ἰδοκ οἵ δ᾽ υβίου οὗ δὴν Κη ἴο ἴῆ6 ϑγτο- ΕΡ Ὠγδί τα 5} νγᾶν 

οἔὗ Ρεϊκδὴ δηῃὰ Βεζίῃ δραϊηβὶ [δῇ (15. 7, 2 Κι. 1557. 88) γνγου]ά ἱπάϊςαϊε [δὶ 

Ἡοβεα νγᾶβ ποῖ ἴῃ δοῦῖνε 86τνίος δὶ (ἢδι ἰἰπης (734-733 Β.0.), ἔογ οπα οδπηοῖ 

Ἰτοασὶπε δϊθησα οἱ 5 ρατὶ ψ ἢ τείεγεπσς ἴο ὄνθηῖϑ οὗ βϑιιοἢ ἱπηροτίδπος. ἢ 

(4) 511} ἐαῖβεσ, ΟἹ] εδά ἴθ Ἡοβεδ᾿β ἀν νναὰβ 5:}}} ἃ ρασὶ οὔ Νουίμεγῃ 13γδεὶ (5ἱ 68 
1211); Ὀυϊ ἴῃ 734-733 Β.0., Οἰεδά δπὰ Ναρῃίδὶ!ὶ ραβϑβεὰ υὑπάεσ ἴῃς γοΐκε οὗ 

Τιρ Δι ΡΊοβοσ. ζ 

Τῆς σοτίδιη ἀδίθ5, [ΠΘΏ, ἀ’Ὲ 743 Β.Ο. δηά 734 Β. Ηον τυςῇ 

ΘΑΙ ΘΓ 1ὭδΔη 743 Ηοβοᾶ ΤΑΥ͂ ἢν Ὀτεδοῃαα οδηποῖ Ὀ6 ἀσίεσιαϊηδά, 

(2) Τπα Ὠϊδίοτίοδὶ δνθηῖβ οὗ ἴ(ἢ6 ρεποά ͵ἴυ5ῖ ἱηαϊςαϊεα (ςξ. 
2 Κ, 15) δῖ ἴῃ δαγῖταδὶγ σι της ἀσβοπ ρίοηβ οἵ Ηοβοϑδ᾿β ΕΠἰπλ65 

ἰουηά ἴῃ 5 δα άγθθθεβ.υ (4) [ἢ τῇς θαυ! εῦ ραγῖ, ἴΠ6 {ἰπ165 ἃΓῈ 

4 Ζεοθαγ ἢ, 5οὴ οὗ Ἰογοῦοδηι [1., 15 αϑϑαϑϑ παϊθαὰ νυν] ΠῚ σἰχ πποη ἢ 5 ὉΥ ΘΠ Δ] τὴ, 
5οῆ οὗ ΩΝ ΨὯΟ, ἱπ στη, 15 ἰδ ΔΠΟΥ ἃ πιοηῖ ὉΥ Μδοπηδίνοπ, σοι οἱ Οδαϊ. 

Ηε τεΐχτιβ δρουϊὶ 5ἷχ γδαῦβ, ραγίηρ ἰρυῖς ἴο Αϑϑυτία ἴοσ ἢ᾽5 ὑγοίβοϊοη. 1:5 βοὴ 

Ῥεκδῃἰδἢ, αἴεσ ἃ τοῖρῃ οὗ δρουϊ ἴννο Ὑδᾶγϑ, 15 δϑϑαβοί δῖος Ὦγ Ῥεϊκδῇ, βοὴ οἱ Ἐεπδ- 

114} (736 Β.(.). {8ο Νον., Ματγί, ἐε αἢ 
Του ἴδς ἱπηροϑβι 1] οἱ ἰτεδίίηρ τοῦ 845 δὴ ἱηαϊοδίίοη οὗ ἀδίε, (8 Ὀτησίης 

Ηοροδ΄ 5 ννοσῖς ἄοννῃ 85 ἰδῖε βούθδρ5 85 725 Β.6., ν. αἀἰφουιδϑίοῃ ἐξ ἐος. 



ΟΧΙῚΣ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΓΟργαβοηϊθα 85 Ὀγόβρεσοιιβ, ᾿υ5ῖ 45 ἰῃ ἴῇς ἀδγ5 οἵ Ατηοβ ; δον! ἄθησθϑ 
οὗ θα] ἢ δηὰ δα56 ἃτὸ 566 ΟἹ ΘΥΘΙΥ Ὠδηά, δηᾶ Ῥιυηβηπιθηῖ 15 
5{}}} ἴὰ τῆ6 ἄπαγε (57 95) ; (δ) ὁ 1᾿{π|6ὶ Ἰαῖοσ ἴῃς ϑἰτυδίοη 15 ρυθ δ 
ομδηρεά ; δ] βθῆθ 85 15 ργενδαιθηῖ (42 οἱ γ}), ἴ86 Ῥδηϊς-ϑ: ΠΟ ΚΘῺ 

ΓΌΪΕΙ5 τα νδοὶ δὴν Ὀεΐνοθη Αβουγγία δηαὰ Εργρὶ (5.3 γ} 12}), 
ῬοΪ ἶσα] ἀἰδβοϊυ του 85 δἰγοδαν Ὀεσαῃ (γη"} 85), ἴῃς Ῥοννε  α55} 685 
οὗ ἴτῃ6 Κίηρβ ἰβδ βἜηΘγα ΪΥ τεσορηϊζεα (τοῦ 139), ἴῃς τεὶϊϊρίουβ. δηά 
ῬοΪἰς4] Ἰεδάθσ ἀγα τῇς ψοσϑῖ νἱοἰδίοσβ οὗ ἴῃς ἰαΐν (45 οἱ οἷἦ, 
σοηβρίγαοὶ 5 δηᾶ σενοϊατ θη ἀτὰ τε (δ )}} τοῦ 12), Δηα Δηδιο ἢ 
ῬΓονδΙ]ς. 

(ὦ ΜΏΣς τΠ6 5ἰτυδιίοηβ ἀδϑο 6 ὉΥ Ατὴοβ δηῃά Ησοϑβοα ἢδνε 

ΤῊΊΟΒ ἴῃ σοϊηήοη, θα 15 4150 τηυοὴ ἴπαὶῖ 15 αἰ δσοηῖ. Ἡδϑοᾶ 

ΔΟΙΌΔΙΥ 5665 ἴη6 οἴδοβ δηᾶ Ἴςοηξυβίοη, [86 ἄξδοδγ, οὗ ψϑῖοἢ ἢθ 
ῬΓθδοῦθ5. Νοὺ ἃ (ἢ6 ον} οἵ [ἢ [1Π165, 45 566 ὈΥ ἢ1π|, ᾿ἰγτοά 

ἴο ἴποβα οὗ (6 τυ]ηρ οἰα5565 (οἴ. 410 56 πὲ οἾδ), ἃ5 ἔοσ ἴῃε τηοβὶ 
ρῬατί ἴῃ Αἴῆοβ. Μοτζθϑονεσ, Ηοϑβεα βθθ 8 ἴο δα Ὠϊμηςο6]Γ 4 ρατί οἵ 

1ῃ)6 5ἰυδί!οη, ἴῃ ἃ 56η56 ἰῇ ψϊο ἢ Απιοβ, ποῖ Ῥεηρ ἃ τοδί ἀδηϊ οὗ 

Ι5γδοὶ, εου]Ἱά ποῖ ἢδνε Ὀεθῆ. Ηδε ἀϊάᾷ ποῖ 566 50 νἱ εἶν, Ὀυϊ ἢ6 54} 

ἴΔΟΓΕ ἀδορΡ]γ. , 

3. (οποεστηΐϊηρ Ηδσοϑεδ᾽5 οσοιυραίίοη δηὰ βοςοίδὶ βἰδηα ηρ, γα ἃγα 
ΔΌΪΘ ΟἿΪΥ ἴο ἄγαν ᾿Ἰηΐδγθηςθβ οὗ ἃ ΠΊΟΤΟ ΟΥ 1655 υῃσογίδὶ ἢ σΠδγδοῖοσ. 

(4) Ν'αβ ἢ ἃ τηοῦῦοσ οὗ ἴΠ6 Ῥγορῃείίς βοοϊεῖγῦ Νοῖμπίηρ 15 ἴο 

Ὅς ἰουπᾶ νΒΙοἢ ψουἹὰ ρΡοϊπὶ ἴῃ [ῃ15 αϊτοοιϊίοη." (6) Ναβ ἢθ ἃ 
ῬΓΘοῖ, πὰ οσ [15 τθᾶβοὴ ψὰ8 ἢ6 δῃδΌϊθα ἴο βρθαὰῖκ δραϊπϑὶ ἴῃς 
ΕΥῚ] ῥγαςίίςοβ οὗ ἢϊ5 οἶδ85 85 0 Οὔδ οἶβαε οουἹὰ ἤᾶνε ἀοπα δὴ ΤῊΪβ 

18 8ῃ ἰηϊογοϑίίηρ σοη͵δοίυγα, υὶ [ἢ Ρογῆδρ5 85 {π||6 ονϊἄδησς ἴῃ 18 
ἔἌνΟΥ 85 ἃραϊηβί 1. ΗΚ Ἰητἰπιᾶον ἢ 16 οὗ ἀνοσυ Κιηά, ἴῃ ἡδῖυτα 

δΔηα διηοηρ πΊθη, ἴῃοβε οὗ ἴῃ σΟΙΠΙΓΥ 85 νγ6}}] ἃ5 ἴῇοβε οἵ (ἢ οἰ, 

ἄοεθϑ ποῖ ὀρροβα [ἢϊ5 νίεσν. (ὦ Ηἰς δοᾳυδιηΐδηος νι 116 ἴῃ 

δεοηοσγαὶ, ἀπ δβρθοίδ! γ ἢ ἴπαὶῖ οὗ ἴΠ6 ῥτίθϑίβ, [Κη ἴῃ σοηηθδο- 

ἄοῃ νι ἢϊ5. [Αγ] ΠΑ  Ὑ ἢ τῆς ῥ᾽δη5 οὐ Ὀοῖῃ Ρο] το] Ῥαγίῖθϑ8, 

Δηα δὶ5 ἰητηαῖα Κηον]εάρε οὗὨ 5 σου Π Γγ᾽ 5 ὨΙβίοσυ (ΡΡ. ΟΠ], οἰ ϊν), 
ΤΆΔΥ ΤΟΔΘΟΏΔΌΪ ΜΑΙΓΔΏΪ 05 ἴῃ ἴῃ6 ΟΡ᾿ πο [δὶ ἢς οοοσυρίδα ἃ 

“ἀἸβιηρυ θη 6 ἃ Ροβιτοη ᾿᾿ 45 ἃ οἰ ΠΖθ ἴῃ ἢΪ5 Ὠδῖῖνε ἰΔηά, 
4. Ἠοβεδ᾽ 5 οδ]} δηά ργερδγδίίοῃ σοηϑετζαϊε ἃ ἴτασοαν Ἰῃ ἀογησβίὶς 

ΦΊΆΝΕΘΒ. δοῤΆ. τε6. 

1 8ο Θυῆπι, 7ΖὭεοί. 130 .; οἷ. δίΔ. ΟΥ̓Δ 1. 577 1.; Μαπίὶ, Ρ. ἃ. 



ΤΗΕ ΡΕΕΘΟΝΑΙ, Π1ΕῈῈ ΟΕ ἨΟΘΕΑ ΟΧΙΗΣ 

[Π6, ἀπὰ ρῖνα τ5 Ἔνθ ἃ ἀβθερεσ ἰηϑίρῃς ἰηΐο ἢ15 σᾶσθοῦ ἀπά ρῥτο- 

ρθσιϊς ψοσκ ἴδῃ νὰ σουἹά οὈίδϊη σοησεγηίηρ Ατηοβ ἔτοτῃ ἴῃ 6 ἀδῖα 

ἴπ ἢϊ5 ὈΟΟΚ." [Ι{ ἰ5 ᾿τηροσίδηϊ, ἤοννανου, ποῖ ἴο τηαΐζο υ86 οὗ ᾿δίδσ 

τηδίοσιαὶ ἴῃ ἰοστηΐηρ [15 δ πιαῖθ. γε δῖε ἴο ρυῖ δϑὶάβ, νἱϊῃουΐϊ 

Βαβι τδιίοη, 1τὖ 115--' ᾽ 5 1 δ΄ 10 10. 116 18.285. .858 ΤΗΪ5 Ιδᾶνεβ υ5 (7. ΡΡ. 
“205 [{) [δε 5βἴοτυ οὗ (ὐοσῃθτ᾽ 8 βαι οί (τ᾽ δ 57), τῆς βίογῃ, οοπιϊηαδά, 
οὗ ΘΙ Ρυγοῆδδα 85 ἃ 8ἷανθ, δηα Ποὺ σεϊθηϊοη “δον ἀαγϑ," 431.. 
Ἧς 255“ 415. δ᾽ ΒΕ Ί1 18. 17. ἀγα ἔγοτὰ ἴῃ6 Ῥσόορῃεῖ 5 ον Βαπά, {ΠΥ 
[χη ]5ἢ 15 Πρ ὈΡΘΟῚ δἰ5. 16 ΟἿΪΥ 85 (ἢ]5 ΤΏΔΥ Ὧδ τοῆθοϊεα ἴῃ ἢϊ5 

οὐ ἱηϊογργοίδίίοη οὗ ἴῆδὶ [16 ἰὴ σοηῃπεδοίίοη ψ Ὑδῆνε ἢ δηὰ 
151δοὶ. 

(1) Τῇε 5ἴοιυ ἰ5 1ῃἰ5: Ηδ πιαιτίοβ ἃ ψοϊηδῃ Ψῆο, δδεσνασά,, 
Ῥτονθβ υηίδι τ] ἴο ἢϊη.. Αἱ τῆς ὈΪΓῚ οὗ ἴῃς ἤτβὲ θοῦ (νῆοβα 
(ΔἸΏΘΣ 15 Δηοῖμοῦ ἴδῃ Ηοϑβθα, δἰ πουρὴ ἴῃς Ἰαζοῦ 15 45 γεῖ ἱρῃογδηῖ 

οὗ 15 νι 6᾽5 ἸηΠ 611 }7), Ηοβθᾶ ο84}15 ἢϊπὶ [6 Ζγθ αὶ (Ρ. 211), ἃ Ὡδτὴδ 

οὗ ϑυτο] ο4] σμδγδοῖοσ (οΐ. ἴῇ6 πη οὐ [154] δῃ᾽5 Ἴἢ] ἀγθ). 
Ώδη τἢ6 ποχῖ σἢ]Ὰ, ἃ ἀδυρῃϊετ, σοπηθ5 (4150 ἴῃ 510), Ηοβεδ, ον 

ςορηϊζΖαηΐ οὗ 5 τ ε᾽ 5. υη δι ΔΙ] 655, ἤάτηθ5 (ῃ6 οὨ]ὰ δΔο-ὦσε. 

5111 δῃοίμοσ βοὴ 5 Ὀοσῃ, ΨῆΟ 15 δ] δα Ὁγ Ηοβοα “Διο ρ»ι»- Α η. 

ΤῊς νουλδῃ, ᾿ξ νου 56 6 ΠΏ, ΠΟ ἰδᾶνοβ ἤοὴς δηὰ [15 ἰῃῖο τῇς 

δαηᾶς οὗ ϑοπηθ τίδῃ ο56 5ἰανε-σοηουίη6 58ῃ6 Ὀεξοοτηθ5. Βαῖ 
Ηοϑεοα, 0 ἢδ5 Ἰονεα ἢδσ ἴτοτῇ ἴῃ 6 Ῥδριηηΐηρ δηάᾶ ἴῃ βρὶῖε οὗ δἱ]] 
ΠΟΙ 5Ώδη6, Ρυγοθα565 ἢοῚ δὲ ἴῃς ῥγίοθ οὗ ἃ εἷανθ. Τῇ τοϊδϊὶοη- 

58ῃ10 οὗ ψ]ΐα, Πονγανοσ, 15 οὶ τε 5] 5η6α - ἢον σουϊὰ 1 Ῥε 9516 

5 ρἰδοθα ψβετα 8ῃςε Ψ]1, ἴῃ αἰβοὶρ᾽η6, Ὀ6 5δυῖ ΟΥ̓ το ἰηΐοτ- 

οουτθε ΜΠ τη, ἀνε ἔγοτῃ ἴῃς Ἰεριτηδῖα ἰηϊογοουσβα ἢ ΠΟΙ 

δυβραπᾶ. ΤὨϊΪϊδ ρεποα οἔὗἉ 5εο]υβίοῃ ν}] Ἰαϑὶ “᾿ τηδὴγ ἀδγβ8." ΗΟΝ 

Ἰοησ Ὁ Νὸ ἱπάϊοδίίοηῃ 5 φρίνεη. ᾿ς, ᾿ ' 

(2) [τ ᾿5 ἴο Ὀ6 σβρδοΐδ!γ ποιϊςεὰ ἰδαὶ (4) ἴῃς σοποϊυβίοι οἵ ἰῆς 5βἴουυ ἰβ ποῖ 
ξἰνεῃ υ5β. ηε ἀο ποὶ Κῦπονν ψ ῃεῖῃον ἰπ ἴῃς δηὰ 8ῆ6 ννὰβ ΠΏΔΙΪΥ τοβίογοά ἴο 

}} σοπιρδηϊοπβῃῖρ. (ὁ) ΝΥὮ116 δοοογάϊηρ ἴο 15γδϑὶ 18} ἰανν ἀπὰ ουβίοτη ἴα 

νὴε ν»ὰ5 ἃ ρατΐ οὗ [Π6 ΡῬοββϑεββίο"ϑ ΟΥ ΏΡΙΟΡΕΙΓΥ οὗ ἴῃς Πυθθαηά, ἀπά ἴδε τηδγ- 

τίδλρε τοϊδι!οἢ ννὰ5 ὈΔ56εα Ὡροῃ [ἢἰβ ἰάεα, 'π Ηοβεδ᾿β οδβὲ τἣς τε δι οπβ ἢ να 8 

οδςὰ οὗ ἴἶονε, 50 βίγτοῃρ ἴῃαϊ ἰἴ ἑοτοθα τὰ ἴο ἀο ἀπῃεδγά- οὔ [πηρβ. (2) ΤὩς 

Ῥεηοὰ τεαϊνίγεα ἔου ἴμ656 ἰγαηβδοίΐοηϑ τηιϑὲ ἤᾶνε οονογεά 5ἰχ Οὐ βενεῇ ὑθδῦβ. 
(4) ΤΕς “ ἵγαρὶς ἸδοΪδο: ̓" οὐ οβεδ ἰπγουρἢ 411 ἴμε86 γοδῖβ ἰ5 οἰδεαγὶγ δνΐ- 

8 η ἴδε ναγίουβ νίοννβ δηιετίδίηθα οὗ ἴῃς ἰγαηϑϑοίίοη ἱπ ἴἢ6 ἤσγβὶ οὔδρίοσ δηὰ 
τῆς ᾿ἐϊεγδίασε οὗ [ῃ6 δᾶπια, ν, ὈΡ. 204 ἢ. 

μπὰς, 



γος ὰσσνους χἢ 

οχὶῖν ἹΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ 

ἄεηῖ. (4) Τῆς ἔδεε! ν ὨὶοὮ συρρεβίβ [ἢ 6 Ὡδιηϊηνς οὗ ἴῃς ἔτϑὶ οὨ]]ὰ ἰ5 ψ] οἷν 

ἀθετεῖ ἔτοπι ἴπαὶ οσοπησοίεα νὰ [ἢς παιὶηρ οὗ ἴῃς βδεοοπὰ δπὰ ἰηϊτὰ 

οὨἸάτεη. 
(3) ΤΒε ἰγυϊ οὗ ἴμεδε τεργεβεηϊδίίοπβ σοποεγηΐηρ ἴῃς ἀοσησβίῖς ᾿ς οὗ 

Ἠοβεᾶ γεϑίβ ὑδΎΥ ὕροὸὰ ἴμε6 ρσεηεγαὶ ἰηϊεγργεϊδοη οὗ τς παγγαῖϊνε ψὩΙΟὮ ἰ5 

δαορίεα, δηὰ ῥδυῖΐν Ὡροὰ οὐγ δοορερίδηος οὗ 31. δ8 Ὀεϊοηρσίης ἴο ἴδε οτἱρίπαὶ 

πδιταῖϊνθ. (4) (οποεγπΐηρ [ἢ σεηοτγαὶ ἰηἰεγργείδιίου δηά ἴῃς οὈ]εοιίομβ ἴο 

1, ν. ΡΡ. 208-210. Βιυῖ ἴΠπ86 ΟὈ]εοιϊοἢ5 ἅτε ἰδύρεὶν ἱσηαρίπαγΥ; ἴοσ ἴξ ἰδ ραγε 

Δϑϑυσηρίίου (Βαϊ 8 58}}] ἴο ΡΥΟΡΏΘΒΥ τὺ οοτης οην ἴῃ ἃ νἱβίοῃ, δὰ ἴπδὶ σοῃ- 

ΒΕΘ]ΌΘΠΕΪΥ [5 τπιυϑῖ Ὀς ἃ νἱδίοη. ΤΏΣ γεδτβ γοαυϊγεα ἴον 411 ἴῆ65ε Ἄενεηῖϊβ πεεὰ 

ποῖ αν Ἔχοδεάεά 5ἰχ οὐ βενεὴ (ν.:.), ἰεανίησ δρυπάδπι ἔπ|ὲ ἔογ ρτορδεῖϊς δο- 

ανῖγ. ΤΟ ἰυπάἀδηηεηΐαὶ ροίϊηϊ ἴο Ὀς ποϊεα 15 ἰδὶ ἴ8ς ρῥεϊποῖραὶ σοηιτ θυϊ οι 

οὗ ἴῃς ἀοπιαβῖῖς Ἔχρογίθηςσα ννὰ8 ἢοΐ ἴἰῃ6 πηοϑϑθᾶρα σοηοογηΐϊηρ ἴα ἀσβίτυοίίου οὗ 

Ι5βγδεὶ, θὰϊ τπᾶΐ σοποετγαίηρ ἴῃς στεαῖ ονς οὗ Ὑδαν ἢ ἴῃ 8ρὶῖε οὗ Δ: {Π] 655} 658. 
1 15 )υδῖ 85 δᾶϑὺύ ἴὸ ϑιρροβε ἰμαῖ [ῃε ργορβεὶ Καρὶ σοπιεῦ ᾿π ἢϊ5 ἤουδβα δἔϊεσ Ὀε- 

οοτηΐηρ οορηϊζαπί οὗ Βεῖ ᾿ΠᾺ 6} ΠΥ, 85 ἴο ϑυρροβε δαὶ ἢς ᾿τπιδριηεα Ὠϊπ56] 50 

ἀοΐηρ. Τα ἔδςοϊ [δαῖ Οοτμοτβ ἱππά ] ν ἀϊὰ ποῖ ἀενεῖορ ὑπ} δἷϊεσ ἴῃ 6 τηδγ- 

τίαρε 15 ἢοΐ Ἰσρῃοτεά ἴῃ ἴῃς τοχὶ, θυϊ ῥίον ᾿παϊςϑδιδα ἴῃ ἴῃς υδε οὗ ἴῃς ρῆταβς 
«οἱγέ ογειυλογεαάονις (134) ταῖμεν [μη Ὁ) (Ρ. 207). ΤΕ υϑᾶρο οὗ Ξρεεοἢ, 85 ννε}} 
88 ἴπ6 ρβυοδβοϊορίςβὶ σοποοριίοη ἱηνοϊνεά πη ἴῃς σοτητηδηὰ οὗ Ὑδανε ἢ ἴο τηδιτΎ 

ἃ ομΔη, ΠΟ, 85 Ὑδῆνθ Κηονβ, Ν}}} Ὀγθαῖὶς ΒΕ πιλγγίαρε συν, 15 ἴο Ὀς 

ςοτηρϑιοα ψ ταρυοβθηςδίοηβ σοποογηϊηρ ἴῃς Ὠατγάδηϊηρ οὗ ῬΏΔγδο 5 Ὠοδτὶ 
(Εχ. τοὶ 1110 144), ἀπά 18 σοπητηϊπδίοῃ ἴο 15δϊδὴ (697.), (λεβςὲ Ὀεὶηρ τεαὶν μοΖ 

σοτηχηδηάβ, θυϊ ἐνθηῖς ὨΪσὮ ἴῃ [86 ἸΙρϊ οὗ Ἰαΐου ὨΙΒίΟΥΥ ἄγε 50 ἱπιεγριειεά 
ΘῈΠ ξυγίμον, τ νγᾶβ οὶ [Ὡς ρυγροβε οὗ ἴδε τηδύγιᾶρε ἴο ἰεδοῦ ταὶ Ὑδην ἢ 

γγᾺ5 [518.6}}5 ἢυϑυϑης, ὯΟΥ ἰ5 ᾿ἰἴ δο ἴο Ὀ6 υπάἀετβίοοά ; ἰΐ νψὰ5 ταΐῃου ἴο ἰοδοὴ ἰδ 6 

ΜΟΒάοτἕΙ συνε οὰ ἴδε ρῬατί οὗ ομε νγνῆο ννὰβ γε εδβϑεὰ ἔγοτῃ 4}1] οὐ] ραϊίουβ οὗ 

ματα οὐ οσοηΐϊγτδοῖ, Μογδονοσ, ΨῈ ΤῆδῪ νγὲ]}}] υπάοτιβίδπα ἰἢδι [815 ἐχρευίεῃοο, 

Ὑ ΒΙΟὮ ννὰ8 ὈΥΠΏΔΙΪΥ ἃ τενεϊαϊίου ἴο Ηοβεδ, 4150 βεγνεὰ ἴῃ τῆς ργορμεῖβ νου 

85 ἃ ΣΊ6Δ}5 Οὗ σοτητησϑίϊηρ ἴο ἴῃ6 ρδορὶε ἴῃς τπουρῃϊ νῖο ἢ 1 δτβὶ οου- 
νεγοά ἴο ἰῆς ρῥγορδοῖ Βἰπηβε] 1, (δ) ἴῃ ορροϑὶϊίου ἴο ἴδε νῖενν ἴπὰϊ 314 15 ἔτοστι 

ἃ ἰαῖες βαπά δηὰ ἴο ὃς ἰτεαϊθα ννῇ οἱ 85 δ]]εροσυ, 1 ψου]ὰ ὑγρὰ (π δα ἀϊίοη 

ἴο δῖ μα5 δε 5814, ρ. 217) ἴδαὶ τς οἤδηρε ἴῃ σοποσρίϊοῃ ἔγομι (με ἐσπαὶ 
ἃ5 ὙδΏν ἢ 5 Ὀγὶἀς (12 δῃὰ οἤδρ. 2) ἴο ἰδ σορς οὔ 7ογαεῖ ἰβ ΟἿΪΥ ἃ τβοίοτγίοδὶ 
εἤοτί ἰονναγὰ ρεγβϑοπὶβοδϊΐοη δηὰ ἱπαϊν  ἀυ]}Ζαϊίοη, σοπηπΠΟἢ ἐπουρἢ δηὰ ἴμου- 
οὐ Ηοργαῖς, Τῆς ρἤγαβα οὐἕφγ Οοαῖςς (31) τείοιβ ἴο ἴῃς Βαδδὶὶπὶ (ρ. 218), 

ὙὮοβα οχίβίθηος Ἡόοβεᾶ, 88 νγῈ}} δ8 Απηοβ, σουῖϑὶ ΠΥ τεσορηϊζεά (ρΡ. οχἰν {.), 

ὙΒαΐευθυ ΤΥ ἤᾶνα Ὀδεη ἢἷβ ἐδο]πρ ἰοναγὰ ἴδε ἰπαρεβ οὗ Ὑδῃνεῆ, [Ι᾿ ἰβ 

ὉΠ ΘΒΠΟΠΔΌΪς παῖ ἴῃε ἰαῖοσ υἱζεγδηοαβ οὗ Ἡοβεᾶ τὲ ρεττηεδίεα [Ὠτουρἢ δηὰ 

τ[Ὠγουρ νὮ ἴῃς ἰάεα οὗ Ὑδαν ἢ 5 ἴονα (Ὁ. οχ]ἶχ), ηοῖν δια άἀϊηρ ἴῃς ἰατχς 

Ρΐδες οοουρὶεὰ α͵50 Ὀγ ἴμε ορροβίϊε σοποερίίοῃ, νὶΖ. Υδῆνν ἢ Β τἱρίεοιβ ἱπάϊρ- 

πδϊίΐοη. ὙΒοῖα 8 τϑαὶγ ποίην ἰδηρὶῦ]ς ἴμδὶ 85 δα οἥπκτεα ΌὈΥ ΔΗΥ͂ ὁπ6 ἴο 

Ῥτονε ἴδε Ἰαΐογ ἀδῖε οἵ οῇδρ. 3. 

(4) Τῇε οοπβιἀετγαϊίου οὗ τῆ 5 ἀοτησϑιὶς ὄχρογίεηςε 895 ἴῃς Ὀαϑἰ8 οὗ ἴῃς 
Ῥτορ οι β οδ]}] οὔ οἵ ἢϊ8 ργεραγδίίοῃ ἴον ἢἷ5 τρθββαᾶρε Ὀ6]οηρβ ΡΓΟΡΟΥ͂Υ ἀπάοτ 



ΤῊΕ ΡΕΒΘΟΝΑΙ, Π{1ΕῈ ΟΕ ΗΟΘΕΑ . ΟΧΪν 

ἴδε ἰορὶς οὗ 88 τηεββασς (ν.1.); Ῥαΐ ἴῃ [85 σοπηςοϊΐοῃ ἵψο [Ὠϊηρ8 ΤΏΔΥ Ὀς 
τηδηϊϊοπεά : (4) Τα παιταῖίνα οὗ [ἢ]5 ἜἼχρογίεησς, νχϊςζοπ βοῖὴς ἴπὸ δἴχοι- 
νι, 5ῆονδ, 45 ἀο ἴδε 5ἰτα δῦ ο8565 οὗ 5818} (οΠδρ. 6) ἃπὰ [ετγεπγί δῇ (εΒαρ. 1), 

[δῖ τὴς ρῥγορῷεαϊ μα8 ἱπίογργεϊεα ᾿Ἰηῖο ἴῃς πδιγαῖῖναε τιυο ἢ οὗ ἢ15 Ἰδίθσ δχ- 
Ρεσίεωςς. [Ϊπ οἴμεν ννογάβ, ἴῃς Ἰορίοδὶ ογάδθυ ννὰ5 ἰδ ὌἌχρεγίεηςς, (6 ρταδῖ 
{τὰ ἩΒΙΟΩ ἰἴ ϑυρρεβίεα, [Ὡς παιγαϊίΐοῃ οὗ ἴῃς εἐχρεγίεποθ ἴῃ ἰῃς Ἰρῶϊ οὗ 

τὶς ἴσαυῖῃ. (ὁ) ΤὨΪβ ἰ5 Ἐχδοῖῦ δηπαϊορουβ ἴο [88 ᾿88ε οὗ Απιοβ; ίογ ψγ8116 τῆς 

οης δεατὰ ἰῃς νοΐοςε οὗ Οοὰ ἱἰπ [δὲ τϑῖπρ' Αϑϑουγίδῃ 5:τδιίοη, νυ ὨΙοἢ ἰϊ5ς} νὰ 

ἴῃς οσοαϑίοῃ οὗ Ὀοῖϊδ ἴ86 ἔογτῃ δῃά ἰῃς οοηϊοῃϊ οὗ ἢΪ5 νἱδίοῃϑβ, ἰῃς οἵμον ἤεοατζὰ ἰΐ 

ἱπ ἴδς τυΐϊη οὗ 5 οπθ6. [ἴ νγὰ5 ἱπ πε 6  οᾶβα ποτε ὶῦ ἃ ν᾽ϑίοη, Ὀυϊ ταῖμον ἃ 

Ῥ5Υοδοϊογσίοδὶ ἐχρογίεμος οχίοπαϊηρ ονεῖ ἃ σοηβί ἀἜγα]Ὲ ραγοά. 

(5) Τῆς Ὀαϑ5 οὗ ἴῃς ργορῃθῖβ οὐννὰ ἱπίεγργεϊδϊίοη οὐ ῃὶβ Ἔχρογίθῃος νγᾶβ 

[ουπὰ ἱπ ἴμαΐ τηοβῖ σοτησηοῃ ϑδσαῖτς σοποερίϊου ἴμαῖ [6 παίϊομδὶ ἀθἾ Ὑ νν88 

ἴἢς Βυπραῃά οὗ [ἴῃς ἰαπὰ ; Ὀυϊ δε Ρυΐϊβ Δη ΘΠΓΓΕΙΥ ον ἸΠουρῆς ἰηῖο ἴδε οἷά 

ίοττα οὗ ἴ[Πε οοπορσρίϊοη (τ.2.). [Ι(οΥὐα, 85 ϑιιοἢ, ννὰ38 ποῖ ἃ ὨΘΟΘβΒΑΥῪ ΔΟσΟΙη- 

ῥδηϊτηεηῖ οὗ πιαττίαρε ἴῃ ἴῃς οἱάδη ττε8. τα (6 δῃζγα οσΡ ἢ 8515 15 ρἰδοεά 
ὍΡΟΣ [ἢ 15 ρῇ!δ5ε οἵ ἴῃς τηδτγίαρε ὄχρογίθῃσα. 

5. ΤΠ οἱδ ΟδΔ [ΠὩΔΡΊΏΘ ἃ ΟΠΔΊΑΟίΕΓ δἰτηοϑῖ ἴδ Ορροβίίε οὗ ἴῃδϊ 
οὗ Αἴῶοβ, Β6 Μ|] Βαανα ρἱοϊιγοα Ηοβοϑᾶ ἴο δἰ τη56 11, (1) ΤῊΪΒ ρἱςίυζα, 
δονενογ, ψουϊα Ὀ6 τ Ἰϑοδαϊηρς 1 Ἡοβοα ψεγ τπουρῇϊ οἵ 85 νᾶ ῖ.. 

ἴῃ τιῖ5 Ῥαγιουδσ, 845 ἸῺ 411] οἴπουβ, ἢ6 νγὰ8 ποῖ ἸῃΙ͂ΈΠΟΥ ἴο Ατηοβ ; 

αὶ ἢ15 βίτεηρὶῃ νὰϑ οὗ δηοίμεσ Κιηά. [Ι{ νᾶϑ [αὶ οὗ δπάυσγαησο 
υηάοσ ᾿ποδ] ου ]4Ὁ0]6 ΔΡΌΗΥ ; Δηα ἃ͵5ο οὗ ρεσϑιβίδηςς δραϊηβὶ ἴῃς Ἷοηι- 

Ὀίπεα ἔοτοθϑβ οὗ ἴῃς Ἰεδάεβ οὗ δἷδ π|65. (2) Ηἰβ Ἵσμασδοίδθσ νγᾶβ ἃ5 
σΟΙΏΡΪΙΟΧ 85 ἰμδῖ οὗ Απιοβ νγὰϑ βἰπηρῖὶθ. ΤἬὭΘΓΕ 15 τη δϑιδιϊοη ὄνεῖγ- 
ΜΏοΙα οὗ σοηϊοπαϊηρ δηα σοπῆϊοῖίηρ ἔδοὶηρβ; οὗ δηάθγηθ85 δἰά 6 

ὉΥ 5146 νι ᾿ηαϊρηαιίοη, οὗ ἰονα δηὰ μαῖβ σοπητηϊηρ] δα ; οὗ Ἰδηΐθηον 
ραϑϑίηρ 5 ΓῪ ἸηἴοΟ 5Έν ΤΠ δηα τἢ6 τονεῖβα, δηᾶ οὐ δορΡδ ἴογ ἴῃ6 
[υΐυγα δοῖυδ! ἰὐτηΐηρ Ὀεδίοτε ἴῃ6 ρ4ΖῈ ἰηῖο δὴ δἰπγοϑδῖ δοϑοϊαϊα 

ἀεβραῖσ. “Τῆς 5 ἰγδηϑιτοη, ἴῃς ἰταρτηθηΐασυ, πῃρδ]δηςσοά υζζοτ- 

8Δῆς6, ἴῃς Πα]ξ-ἀενεϊοροα δ] υβίοηβ, παῖ τὰακα 5 ῬΤΟΡΠΘΟΥ 80 

ἀϊθῆσυ!ε ἴο ἴΠ6 σοπιτηδηίδίοτ, Ἔχργαβα ἴῃ6 ΔΡΌΠΥ οὗ (ἢϊ5 ἰηναγά 

οοηῆϊοι," " (4) ὙΠ πηϑδὴβ ἃ παίυγε βἰσοη ΡΥ εἰηοϊίοηαὶ. 80 
ἴπ|6 15 1ῃ15 οὗ Ησοϑβαϑᾶ (οΐ. ἴῃς 5Ὑ|ΚΊῚ ΡΥ Ῥάγα]]οὶ οα86 οὗ [δγετη Δ) 
(ῃδὶ ηοῖ ᾿ηἰΓΘαΌΘΏΓΠΥ ἢ6 9θϑιὴβ ἴο ἰοϑα ἢϊ5 56] σοηῖτοὶ, δηᾶ ἴο 

Ὀεοοῖηα βυρ᾽εςξ ἴο [ἢ 686 54π|6 δτηοίίοῃβΌ (4) Οπε ἰἄς οἵ [ἢ]5 
ΘΙΩΟἸΟΏΔΪ] παῖαγο 15 5866 ἰῇ ἢδὶ5 δῆδοϊτιοηδΐα σῃαγδοῖοσ, οἵ ψῃϊοῆ 

([ἢ6 ΘΙΓΓΕ ΓΆΤΩΪΪΥ 5ΊΟΤΥ ἰ5 Δὴ δχργοϑϑίοῃ. Ὅῆα ἀδρίῃ οὗ ἢϊ5 δῇῖδο- 

4ΝΕΞΘ. δ᾽ οῤΆ. τς7. 



ΟΧΪνῚ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἴοη, ἴἢ6 φεηῖθηθο5 ὙΠΟ ομαγδοίοσζεα τ, δηᾶ, Ἰκονίβο, τῆς 

Ῥϑϑϑίοῃ, οὗ νῇῃϊο ἢ ἃ σ᾽ πηρ86 15 ΟΝ δηα ἴπϑη οδίδι θά, 411 ροϊηϊ ἴο 

ἃ ῬΕΙΒΟΏΔΙΠΥ υηΐχας ἴῃ ΟἸἹα Ταοβίδιηθηϊ ἢἰϑίοσγ. (5) 5111] δῃοῖμοσ 
Ῥἤαβα, οἰοβεὶν ϑϑοοίϊαϊθὰ ψ ἴῃ6 δπηοϊίοηδὶ, ἰ5 Πὶ5 βίγοηρὶν 

τη καα τοὶ ρίοιιβ ἰοιηροσασηθηῖ, ἴῃ οοηίτασί ἢ (ἢ 6 οἰῆϊοα], 85 

ἴξ 15 566 ἴῇ Αἴῆοβ. “"Αἴηοβ ἰ5 ἴῃ δἴϑγῃ πῃογδ] δὶ; Ἠοβϑα 15 16 

τηδῃ οὗ τοϊϊρίουβ δἤθοϊζοη. Απιοβ 5665 ἴῃθ στἱρῃίθουβ Μ1}} οὗ Υδῃ- 

ΜΕ Ρτοηουηοηρ δηα ὄχθουίηρ ἡπάρτηθηϊ ἸΡΟῺ Ιβσγαοὶ; Ηοβοθα 

ἢ45 ἃ ν᾽βίοη οὗ [6 ἰονίης δοαζί οὗ Ὑδῆννθῃ ρτί ανὶηρ ονοσ 15 δυτίηρ 
σμ]άγοη." 5 (6) Βυΐ Ηοβεοα νὰ5 ποῖ 1]]ορίςὶ, ἃ5 ἢθ ἢδ5 50 ἔτε- 

αυΘΉΓΥ Ὀδοη τεργοβϑεηϊθα. 5 δ}  γ, ποῦν βιδηαίηρ σοπῆϊοθηρ 

(εο]]ηρ5, ἴο ρσίνε Ἔχργοϑϑίοη ἴο ἃ βϑυϑίθῃι οὗ [ἢθοϊορυ νϊοἢ ψνὰ8 ἴο 

βαῖνε Ὠοησαίοτίῃ ἃ5 ἴῃς Ὀα55 οἵ 411] 15γδϑὶ 5 ἰπουμδίῖ, 15 ἃ ἔδοῖου 

ΜΟΥ οὗ σοι: ἀογδίοη ἴῃ ΔΩΥ δϑιϊπγαΐα οὗ ἢϊ5 σμασγαοῖοσ. Ηδςξ ν 85, 

ἰῃ ἃ βδἴγδηρε δηα {π|6 56η56, ἃ ἴγρίς4] 15γ86]116, δηά ἢϊ5 [ῃουρῆϊ, 85 

πη6 σἤονβ, γὰ5 ἴῃς τῃουρῆϊ ψῃϊοἢ βγδεὶ νου δοσαρῖ. ΤῊϊΚ 

τηυβϑί ἢανε οοπια δῦουϊ, δἱ ἰϑαϑῖ ἴῃ ρατῖ, Ὀδσδι56 5 σμαγδοῖοσ νγὰϑ 

[ηἀατη θη }} }7 ἴῃ6 [Ι5τ4 6115 σδαγαοῖοσ, νἱΖζΖ. β:τοηρ, ΠΟΙ ΪΘχ, 
ΘΟ ]ΟηΔ], τα] ρου 5. 

δ τὴ. ΤῊΕ ΜΈΞΘΑΘΕ ΟΕ Ηοϑβεα. 

Ηοβθδ᾿β πιόϑϑᾶρα 15. ΠΑσΑΪΥ 1655 ᾿ροτγίδης ἴδῃ ἰῃδῖ οὗ Απιοβ. 

ΤῊΣ βρβοΐαὶ 1πίεγεϑὶ 1165 ἴῃ ἴῆγεθ ἰδοῖβ, νὶζΖ. : (1) ἴῃ 6 Ῥεσβοηδὶ 
οἰθηθηῖ ψῃϊοἢ ρογναάθϑ τ τῆτουρῃουῖ, ἴοσ ομθ ἔδοϊς ἰπαῖ, δἰΐζεσ 

Α}1, ἴη6 τηδϑϑαρθ 15 οῖ 850 τηυοῇ ἃ ραῖῖ οὗ ἴῆθ6 ρο]τςαὶ 511|4- 

το, Ὡοσ, ἱπάδεά, οὗ [ἢς τε]ϊσίουβ, 8ἃ5 ἴῃ 6 τπηδη Ὠἰπηβεῖῦ; (2) 186 

ΒΌΡ ΡΟ] τθηΐδσυ τοϊδῖίοη Ψηϊοῆ 1ἴ ϑιιβίδιη5 ἴο ἴῃαὶ οὗ Απηοβ, Ὀοίὴ 

τορϑῖθοσ ρἰνίης ἴΠ6 ἴνο 5468 οὗ οὔθ ρτεαῖ σοῃοθρίίοῃ ; (3) ἴδε 

ίαοϊ τῆι ἴῃ σοπηδοζίοη ψιῖ (ῃ6 ἀδ᾽ ΝΟΥ οὗ 1ῃ1]5 τηόϑβαρθ ἴῃς 

ἐπα οὗ Νοτγίμοσῃ 15γ86] 15 γδρ  αΪγ ἀρργοδοῆίϊηρ, ἴου τ ἢη ἃ ἄοζθῃ 

γΘΑΙΒ 4]1} νν}}} Ὀ6 ονοσ. 

:. Τῆς ρεοηθγαὶ τποιρῃϊ οὗ Ηοβοδ᾿β τηθϑθαρα 5 βυπ] 6 α ὑρ 

Ὀτ ον ἰῃ σοηποοῖῦοη ἢ ἃ ΝΟΥ ἴεν Ὀγοροβίοη5: (4) βγδοῖὶ [5 

ψοΚεα [Πσουρῇ δηά τῆγουρῇ, δηᾶ ΠῸσ σοῃα τ Οἢ ΤΛΟΓΑΙΪΥ 5 τῃδί οὗ 

τοϊζ[επηθβ8. (ὁ) 15γδ6] 15 Ῥο] σαν ἀοοτηεά, ἴα Δὲ βἴαρε οὗ 

ἄἀδοδὺ δανὶπρ ΠΟῪ Ὀδδη τοδορθα. (ὦ Ὑδῆνθῃ 15 [5γ86]᾽8 {δι 6, 

ΦῊ. Ρ, ϑυῃ, Ο, 7. “Ὃς. 421. 



ΤΗΕ ΜΕΘΘΑΘΕ ΟΕ ΗΌΘΕΑ ΟΧΙνὶ 

τ ἢ 411 ἃ {δι οτ 5 ἰονα δηα ἰηϊογεβῖ: ἢ6 ἰ5 [5.865 ἢυϑδηά, νι ἢ 

411 ἃ Ὠυϑθδηά᾽ 5 ἰΙονε δηᾶ ἀδνοϊίοῃ. (47) [5186] (41]15 ἴο σοτηρσεῃθηά 

ΥὙΔΏΘὮ ; Πδ45 ἃ ἰοἴδν στοηρ σοησορίίοη οὗ Ἀϊτῃ ; ἴῃ δῃοτί, [5.86] 

ἄοεβ ποῖ Κηον Ὑδῆνεῃ. (4) 5γδ6] ἀδοεῖνεβ ἤοσβοὶζ ἴῃ ἤΘῚ δοῖβ 
οἵ τερεηίΐδηςε ; Ὀυϊ [ΘΓ 15 ἃ ζθρθεηΐδῃσα ΜὨ]Οἢ σΟηβ|515 ἴῃ τυτηϊηρ 

Ῥδςοκ ἴο γαῦνεῃ." (3) 5γ86}᾽5 ὑρσγεβεηῖ διὰ46 τονασὰ Ὑδῆνο ἢ 5 
ἰονα τθδῃ8, ἰῃ [6 6πα, ΒοῚ ἴοῖδ] ἀδϑιίπιςιίοη. 

2. ΤὮε ααπεβίίΐοη οἵὗἩ ᾿Ἰπβε 015 5υ 5ἴ81η5 Ἔνθ ἃ οἴοβεν γε ϊδίίο ἴο ἴ 6 τηθββαρα 
οἵ οβεα [8 ἰπ ἴῃς οᾶθϑε οὗ Απηοϑ. (Εον ἴδε ραβϑβᾶρεβ ὙὩϊο ἢ ἃ 5βοϊεπιὶῆς 

οὐ ἰςῖδπι ἀδηὶςβ ἴο ἴῃς οτἱρὶ πα] υἰεταηςε, ν.ζ, ᾿. οἶχ, δηά ἔοτ ἴῃς ςοπβὶ ἀοταϊϊου8 

ὙΠ ΙΟἢ ἢανε Ἰεὰ ἴο ἴδε ορίηΐοπ ἴμυ5 οχρτεβδοα, Ὁ. δῷς ἢ ρδβδαρο 1,2 ἔρε., ἃ8 

ψῈ}} 85 ἢ. ςἸἶχ.) Ὑδετα ὶς Ἰηνοϊνθά ἰῃ [ἢ 18, ἐβρθοΐδ! νυ, [Ὡς ασδιϊοῃ νεῖ μεσ ἴο 
Ἡσοβοδ οὐ ἴο ἰδίεν νυ[ετβ ννὲ 8}4}} δβδογὶδε ἴμε βἴγο:ρ!)υ Ἔχργεββαά ἰδδοιίηρ οἵ 

15τδε]᾽5 τοβογβαίϊοῦ, ἡ ὨΙΟ ἢ 15 ἰουπὰ ἴῃ [6 ὈοΟΪκ ἃ8 ἰΐ ἰΞ πονν σοῃϑίἰε. ΤΏς 

τηοϑδῖ ογείαὶ οοπϑι ἀδγαϊίου δοετβ ἴο ον ἰδδὶ [δὶ [Βουρῶι 15 ποη-  οδοδηὶς 
(Ρ. οἰ1χ). 

4. Αρδΐῃ ἰΐ τὺ ὃς 5414 : Ηοβδα ἰοϊ]ονεὰ Αἴηοβ. Βιυῖ νδδῖ ἀἰά 
ἴδὶ εἰσιν» γαῖ ἀἸὰ Απιοβ ἀο ἴπδὶ Ηοϑεα πεϑά οὶ ἀο δρδϑίῃ 
ναὶ ἀϊά Απιοβ ἰεᾶνα υμάοπο, ψηϊοῆ Ηοδβοϑα τηυβῖ πον ἀο ἡ Απ,ο8 

δτουβδδα τῇδ σοηβοίθηςσς οὗ 51:46] ἴο ἃ ρεγοθρίίοῃ οὗ ἴῃς σϑαὶ βἴδῖα 

οἵ δἤαϊτϑ : Ὀυΐ, 451416 ἔτοπι ἴῃ 6 γτηοβξῖ ρεῆρτσαὶ ᾿η]υ ποίη, δεέεξ γαλενελ 

ἀπά γε «λα ἤνε (Ατα. 53), Π6 τρίεσβ Ὠει Ποὺ ἴο ἃ γεϑιοσαίίοη (95 
θείης ἰ4ῖ6) ποσ ἴο Δὴγ ῥίδῃ ἴοσ βεουσης 5υοἢ ἃ τοϑϊοσαϊζἽοη. ΤὭδι 

ΥὙλλνἘ ἢ Ἰονοα 5 ΡΕΟΡΙΟ, δὰ μιδὰ τηδηϊ δϑιθα τΠἰβ ἰΙονα οἢ πΊΔΩΥ 

οςσοδβίοῃϑβ οὗ ρτοδῖ ῃδίϊοηδὶ ᾿πῃροσγίδηςθ, 85 ον άθηῖ. ΤῊΪβ ἰονα 

γγ5 ἰηἀεεαά τῖἢ6 Ὀαϑὶ5 ἰῇ ϑοΐὴβ πηϑᾶϑισε οἱ [ῃ6 οἴμίοδὶ ἀδνεῖορ- 
τθηΐῖ τῆ (ΔΓ ψτουρῃῖ οὐ. Βαϊ ΔΙ Πουρἢ [ἢ]15 Ἰονε νγὰβ δἰτεδάγ 

τεςορη!Ζοά, ΘΓ ταπηδὶ δα, ἴῃ νιον οὗ ἴΠ6 διρἢδϑβ ψηϊοἢ ΑΠλοϑ5 

ἰὰγβ οὔ ὑῃΐνεσϑαὶ ἰανν, Δηοῖ Γ ὈτΟῦΌΪΘπὶ ἴο Ὀ6 5οἰνεά, νὶΖ., “ἴο 

Ῥτονα ἰῇ Οοά 50 ρμτεοδαῖ δηα πο ἃ ΤΊΘΙΟΥ 8ἃ5 Ὕὰδ ΟΔΡΔΌΪς οὗ 

Τδίομιηρς ἴῃδῖ ἰᾶνν,᾿ ᾧ ἴῃ ΟἾΠΕΙ ψοσάβ, 1 15 ΠΟΘ ΒΘΑΙῪ ἴοσγ ἃ ὑστορῃεῖ 

“το [δε ἡ] 85 Κοθῃ ἃ σοηβοϊθησο οὗ ἰανν 8ἃ5 Ασηοβ ἢἰ πιο], δηὰ 

γεῖ αἴὔῆττῃ παῖ ἰονε νγὰβ ρτϑδῖοσ 511]. ἴὸ δάπιηξ ἴμαῖ 5γαθὶ νγᾶβ 

ἀοοπιοά, δηὰ γοεῖ᾽" (ῃοὶϊ “Ργοηλῖϊδα [δῦ τεἀθτηρίίοη," Ὀι0) 5ῆον 

ἴῃ τεἀδιηρὕοη, 2.5. ταροηΐδηςθ, 15 Ῥοβϑίθϊα ; δηά δῖ ἴῃς Ὀδ5ὶ5.. 

ΦΑ ἰδίοσ υυτὐϊοσ (127) ἱποϊδ5 α͵]5ο ἴῃ 6 πηαϊπιαϊηίηρ οὗ ἴσὰς ἴονε δῃὰ )υπῖςε, διὰ 
[ὃς νγαϊἰηρ οοητπι.4}}γ οα Οοά. .ΟΑΛΒΘ. 1. 227 ἢ, { ΟΑΆ5. 1. 220. 
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οὗ τη]5 τεἀδειηρίοῃ 15 85 δι ἀδυηθηΐδὶ 85 15 [η6 ὈΔ515 οὗ ἴδλνν 1156 1}, 
ΤῊΙΒ ννὰ5 νῆδὶ Ἡοβοα ἢδά ἴο ἀο ; δπά ἴῃ ἀοίϊηρ ἰΐ πα 15 τηδικίηρ 
ουἱ ἴῃς 11η65 (0...) οὗ 41} βι Ὀ5εαιθπὶ ργορῆθογ. 415 (ν.ὅ θείην ἰαῖε) 
ΟἸΘΑ Ύ ἰῆνοϊνεϑ (4) 5γ86}᾿5 σοππυεα τοϊδ!  ηϑηρ ἢ Ὑδηνθῃ, 

(δὴ μοῦ ἀᾶγβ οὗ ρῬυῃπίβῃτηθηΐ ἴοσ ἴῃς βακε οἵ ἀϊβοὶρ᾽ης, (ὦ) Βοσ 
δΔοηυ δι ἴοη οὗ ἃ Ὡ6Ν βρὶΓϊ δηὰ ΠΟΥ τοῖατῃ οὐ τοἀδτηρτιίοη ; Ὀυϊ, 

ψὮ1]ε (σα) δηά (ὁ) ἂσὸ ἀεβη ον ἜΧΡγαββοα, (Ω) 5 ΟἿΪγ ἱπιρὶεα, ὙΤΐ5 
ν 45 ἰοἴϊ 50, Ὀδοδυβε ἴῃ 6 πγδδη5 δηά τηϑίῃοα ψεσα οὐδιάς οὗ Ηοσ6Δ᾽ 5 

ν]βίου ; ῃοῖ 50, δοννενοσ, [Βς6 ἔδοϊ δηὰ 115 ΡὨΠ]ΟΒΟΡὮΥ. 

4. Τῆς οἰτουϊηθίδησος οὗ Ἡοβοδ᾿ 5 Θαυ οΣ [6 γεγο Ὀσϑοῖ δ! }ν 

ἴΠ6 βᾶπη6 8ἃ5 ἴῆοβϑα ὑηάθσ ψ ΏΟἢ Ατὴοβ ψοσκοα. Βυῖ ἴῃ τς Ἰαΐογ 

ΡῬεΙοα οἵ 5 τ ΠΙΒΙΓΥ δνουυ της δα σμδηροα (7...). ὲ δῖα 
Ὠοΐ ἴο ΘΌΡΡοΞβε, πούγανοσ, [δὲ 16 Ῥορυΐασ ἐδεϊης (ΡΡ. οχ 1) οἡ 

ζυπἀδηγχοηΐαὶ αιθϑίίοηβ πα Ὀδθη ρτθϑῖ δἰΐϊεγεα. Ἡόοβαα ἴαϊκοϑβ 
σορῃίζαηςς οὗ σογίδίη Ῥῆᾶ565 οὗ [ἢ15 ορί πίοῃ νῃϊο ἢ Απηοβ 565 
ποῖ ἴο ᾶνε ποίς64,, δι. ἱτηαρα- ΜΟΥ, ἴῃς ῥ]αϊίοττηβ οἵ [Π6 ἵτνο 

δτεαῖ Ῥο οὶ] ραγίῖθ5, [η6 Ὡδιοηδὶ ἔδο!ηρ 8ἃ5 ἴο ἴῃ6 ραβδί ἢιβίοσΥ 

οἵ τς παῖΐῖοῃη. Τθθβε δηά οἵἴπευ βυῦ]θοῖα σοηβ  Ππρ ἴἢ6 ῬΟΡυΪΑΓ 

υϑᾶρ6 ΟΥ ΟΡΪΠΪΟῺ ΨὨϊοῆ Ἡοϑοθα ορροβαὰ ψ1}} 6 ἴθ ὑΡ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἴῃ 

σοηῃθοίίοη ἢ [ἢ 6 5δἰδίειηθηϊ οὗ 5 σοην] 05 (Ὁ.2.). 
5. Ηοβοα, ΨΏΘΩ σΟΙΡΑΙΘα ΠῚ ΑἸΏΟ5, 5 ἰουηα ἴο ἀ68] νεῖν 

αἰογθηῖγ πῇ [6 βᾶῖὴθ αιξδίίοη. Ὁ ΉΪῈ Απλοβ τᾶ Ὀτοδάοσ, 
Ηοβοα ροὸβ ἀδαρεῦ; Απλοὸβ 86 σοῃίτο θα 50] εῖὶγ Ὁγ ἴῃς οἴ δ] 

Βρὶτιῖ, Ἡοβοεα ὉΥ ἴῃς τσεϊρίουβ δρὶῖ.Ό Τὴ τθοσς ἱπροτχίδηϊ 

ἀειαὶ]ς ἀγα ἴῃ ἐο]]οσίηρ : --- 
(α) Τῆς ροὰ οἵ Ηοβοᾶ ψ85 οπῃηηϊροΐδηϊ ἃ5 ἴΓᾺῪ 85 ψγὰ5 ἴῃδί οὗ 

Απιοβ ; δυῖ [15 Ἰάδα οὗ ῬΟΘΙ ΟΟΟΌΡΙ 65 ὯΟ βυς ἢ οΪδοθ ἴῃ Ηοϑβοδ᾽ 5 

του ρς 45 ἴῃ τΠαΐ οὗ Αὔοβ.. 

(α) ΑἸ, εἢ᾽ 5 ρόονεῦ ονεῦ ἤδίυτγε 5 56 ῃ ἴῃ ἰἢς ἔδςοῖ [παϊ ποὶ Βδαϊ, Ὀυϊ δ ἢ, 

μαὰ Ὀδεη ἴΠ6 ρίνοτ οὗ 15γ6}᾽8 ρ!ῆς (258), ἴη τῆς δῇ οϊο τ ΒΙΟἢ ἴῃς Ἰαηὰ δπὰ 
1ἢς Ὀεαϑβϑί5 [βογθοῦ αὐ β800ῃ ἴο βυῆεσ (48 93), 85 ψε]] 858 ἴῃ [πε σοηίγο] οὗ 58:60] 

11861{ (1314). Ιῃ Ὠἰβίουυ ἢ]5 απ 88 στουρῆϊ τὴν νομάεγᾷι] τΠΐπρϑ ΒΟ Ὦ 

δανς οσουτγεά ἴῃ 15γ86]}5 οὐνὴ [1{6 ἃ5 ἃ παίίΐοῃ (ες. [ῃς ἀεϊνεγδηςς ἔτοτῃ Ἐργρῖ, 
111 129 134 ὅ, τοηάοτ συϊάδπος ἴῃ {ΠΕΣ Θαυὶν Ὠἰβίοτυ, 115:4; [ἢς βεπάϊηρ οὗ 
Ρτορδεῖβ, 1210); Ὀυΐ Ἡοβεαᾶ Ἂχ}! β ἢο ἱπίογεβί ἴῃ [6 ψοῦκ οὗ Υδ ἢ 
ουϊϑ]ἀ6 οὗ 153τ86]. 

(δὴ) '᾽ῆΥχεβ Ησοϑβοα τόσα {ΠῚ ᾧῚ ἃ τῃοηοίπεϊβε [ἤδη νὰ5 Ατηοϑῦὺ [ξ 
οδῃποῖ δε 5414 ἴα Ηοβεα 85 ἃ ΠΑΙΤΟΜΟΙ σοηςσορίου οὗ ἴῃς 
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ἀογ ; Ὀυΐῖ ἴοτ ΠΙπ), 85 ἴοὺγ ἢ15 ὑγεάδοθϑθοσ, Ὑδηνθῆ 15. ἃ Ὡδιϊοηδὶ 

ξοά (3' οὗ 1323), Ἔα οἾδ!ν σοῃοογηθα ψ ἢ ἃ δίηρὶα παιίίοη. Ηἰβ 
ΓΟρΡτοϑθηςδίοη οὗ [5 ροά, ΠΟῪ 845 ἴἢς ᾿ἰρῃϊ (65), ἀραίη δ5 ἃ Ἰοη 

(5. 1427), οὐ ἃ ζῃδνίηρ ψόγτὰ (5.3), νἱνὶ αἶγ Ἔχργαβθαβ ἴΠ6 Ἡ ΤΕΥ 5 
εοῃσορίίοῃ οὗ ἴμ6 ἀϊνίῃς αἰτυἄθ ἀηα ρόονεσ. Τῆς δηςῃσοροτϊηοσ- 

ΡὨΙδι 15 ϑίτοηρ δηὰ ϑίδγ ! ηρ. Ὑδην ἢ 15 ἀἰννὰγϑ Γορτοβοηϊεα 
βρααϊκίηρ, ἴμοτς Ὀαϊηρ ΟἿΪΥ 8 βίῃρίὶε σαϑ6 ἴῃ σἤδρ5. 4-14 οὗ 8ῃ ἰῃ- 

ποαυοίοιν ἔοσταυΐα (4). ὙΒῈ ταργοβεηϊδίοῃς οὗ ἰονε οἡ Ὑδῆν ἢ 5 

Ραζί (εβϑρεοῖα!ν ἴμοβϑ6 οὗ ἴΠ6 ἐδίθεσ δηά ἴῃς Ὠυβθαηά), δηα ἴῃοβ6 
αἰϑο οὗ ἱπάϊρηδίίοη δηὰ τὨγεαϊθηθα ἀεβίπιοϊίοη (Ὁ Ὁ 1.214 1.417) 
Ὀεϑρϑαῖ ἃ ροεῖὶς ηδΐυσγα, Ὀυϊ δ ἴῃ 6 βϑᾶτηξ τἴτης ργοβϑθηΐ ἰάθαϑβ οὗ ἴῃς 
ἀδιγ οὗ ἃ Ῥϑου]ασὶν ἐπ πἀδηηθηίδὶ ομαγδοῖοσ (7.5.). 

(ῶ ΤῆΘ ἱπιαρθ- ΟΡ οὗ ἴῃ686 {{π|685, ραϑβϑθα ονδσ ἴῃ 5] 6ηος 

ΌῪ ΕἸ) 4 ἢ, ΕΠ15η4, δὰ Ατλοβ (Ὁ. Ἴχν), ἰ8 ἴῃς βυῦ]δοῖ οὗὨ “ ἰῃσοββδηῖ 
Ροϊεπὶς ᾿" οἡ ἴῃ ρατῖ οὗ Ηοβϑα (85 5; οἴ τ Κὶ 1) Εχ, 325). ΤῊΪ5 
ἰάεα, ποῖ δϊορεῖμεσ πον (οἴ, [ῃ6 ἀδοδίοριεβ, ΡΡ. ἵν} Η.), ῥΙαγβ ἃ 
ἸΑτρα ρατί ἴῃ Ἡοϑεδ᾿5 οοποδρίίοη. Ἠΐόοβοϑα, ἰοοκίῃρ ἄδερεσ ἴδῃ 

ἴῃοβε ψῆο ργθοβαδα, 5665 1ὼ ἴδε ἰταα!οη αὶ Ὑδην ἢ- ΟσΒΡ οὗ 
δὶς ἄπηε5 ψῃδῖ ἢ6 Ὀ6]1αν65 ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ΜΨΟΙΞΏΙΡ οἵ ΟἾΒΕΙ ροάϑ (3᾿; ν.5.). 
Υδην ἢ τοραγαβ 1 45 βἰηέα] ἴο τηδῖκα 14.015 οὐ ἴο οσβῆρ ἴμ6π (132), 
δηά 411 1015 ΔΌΡΙΙ65 ἴο ἴῃς οδ]-νοσθἢ!ρ οὗ Ἡοβοδβ {ἰτ65. ὙΥΏΥ 

μὰϑ 1 Ηοβθοᾶ γαῖμοσ ἤδη Απλοβ ὮΟ ἴοοϊ [15 ροβ!ο Ὁ Βδοδιδ6, 

85 ἮΝ. Ἐοδοσίϑοη ϑυ ἢ ἢΔ45 ϑυρρεοδίεα," ψ ἢ }1]6 Ατηοβ ἰοοκεα δὲ τῇς 
ὨδίϊοηΔ] ργδοῖσεβ ἔσοτῃ ἴ86 δἴ οὶ ροϊηΐ οἱ νῖενν δηα ἰῃαϊ οὗ [ῆ6 

δαπιηϊϑίταϊοη οὗ ᾿υβίῖςο, Ηοβεα ἰπουρῆϊ οἱ ἴδῃ ταῖθοσ ἃ5 ΤΠΕΥῪ 

αῇδοιεα (ἢ6 Ρδσβοηδὶ ταϊδίίοη οἱ ἴ86 παίίοη ἴο Ὑδῆνθ ΠΙτηβοϊ, 

15:86], ἴῃ ἰάο]- γουβῃΐρ, ϑῆονγβ Ὧο ἵτπια σοησορέοη δὲ τῇς ἶονε ἀπε 
Υδῆν ἢ. 9586 15, ἰὴ ἰδεῖ, δὴ δα υ]ῖογοθθ. ὙΠ6 ΨΜΟΥΒΏΙΡ ρίνεη (ἢς 
σΑἶν 65 15 ΠῚ ΟΥΑΠ]Ὺ 4156, πα ἰμογοίοσε ἰἸηδάδαιϊδαῖα δηα Ἰηυγου (2.1.). 

(2) Τῇ ἔπηπαδηηθηΐδὶ 1Ἰάς6ὰ οἵ Ἡοβϑᾶ 15 ἢϊ5 οοποθρίίοη οἵ Ὑδνεῇῃ 
85 ἃ ροα 97 ἔυε (31 τι). ὙΠ ψογὰ ἼΩΠ ὥυσε, ξἰπαάμεςς, “ Ἰεαὶ ἴον " 
(πενοσ ἰουπα ἴῃ ΑΠ105), ΓΟρτοβθηΐβ Δῃ δοῖ οἵ ἔδεϊϊηρ οἵ ἀυὰ] οΟΥ 
Ἰογαὶ αἤεοϊίοῃ (6. 5 το). ὙΠΕΓΘ 15 ἃ τοι] οϑ ἢ] (67) Ὀεΐν θη 
ὙΔΏν ἢ δηᾶ 15ταο] τ Ὡ] ἢ ο41}}5 ΡΟ ὈΟΙὨ ἴο δχογοῖβα [ἢ15 δε] ηρ 
τονγατὰ δδοἢ οἴμοσ. Τἢδ ΟὈἸ]ρδίοη 15 ποῖ ΤΟΤΕ ἃ ἰθραὶ οὨΘ ; ἰἰ 

ἷ5 ἰκΚογῖϑ6 ποτα]. ας ΔΎ ἢοΐ ονεσίοοκ (6 ἔδοϊ (ἢδῖ, ΔΙ Πουρἢ 

ι 

“ἢ ἢ 

Φ γοῤΆ. τγ61, 



οἱ ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

[ἢ15 το δι οηϑἢΐρ 15 ἱ ΟἣΘ 5656 τυ] στὴ (ν1Ζ. σγαζέ οἡ ἴπε ρατῖ 
οὗ Υδῃνεῆ ἴο Ιϑγϑεὶ, 2ίεῖν οὴ ἴῃς ραᾶζί οἵ 15γ86] ἴο Ὑδῃηνθὴ, δηά ὥῦυέ 

[ἐαυϊνα]οηῖ ἴο λἀωηιαηεν} οὐ ἴῃς ρασὶ οὔ οὴηβ ἴϑγδδὶ τα ἴο ἀποίῃοτ), 
[19 του! ΟγιΥ ννᾶ5 ἰοβὶ ἴῃ [6 ὉΠ οὗ ἴῃ6 σοποορίίοη. Ὑδηνθῇ 

15 ποῖ ΟἹΪγ ἴῃς εδα οὗ ἃ βἴαίε ἀδιηδηάίηρ ᾿υϑῖῖςθ, ἢ6 ἰ5 ἴῃ6 Ποδά 
(1.4. τῇς (Δ[Πετ) οὗ ἃ ΤἈγΆΪγ, ἴοσ νὨϊοἢ Ὧς 85 ἃ ἄθερ ἀῃαὰ Ὥδνοῦ 
Θηαϊηρ ἰονθ. ΤὨΪ5 ἰονα 15 ἴῃ6 Ὀαϑὶβ δῃᾶὰ ἴπ6 ῥτίηοῖραὶ ἑδοῖου οὗ 

τοὶ σίοη. Βεοδυβα γαηγνθῦῆ ἰονο5 [5.86], [5τ86] ϑῃουα Ὀ6 ἵπιὲ ἴο 

Ὠ]η, 2.5. τηογαὶ." 

(3) Ηἰ5 πιοβὲ Ὀϊῖοσ σοπιρίαὶπὶ ἀραϊπϑῖ ἢϊ8 ῬΘΟΡΪς 15 ἴπαἴ ζὴφν “9 

μού ἄποιν γαλτυελ (25 α᾽ δ κ' 65 8,; οἴ, ἐπ ρε.).}1 Ιπ ὑγίο, να ἃΓῈ 
ἴο ἴακε ζημοτυ ἃ5 τη δδῃϊηρ ποῖ οἡΪγ μοιυύσαρε, μέ αἴδο τὴ 2γαεπεα 

αῤῥῆεαδοπ τὐλίελ ξηποισέφαρε εαϊῥς 70γ. Τὶ 15 υηάἀεοτβίδησϊηρ, οΟΥΣὨ 

σοτηργομεηβίοη, Ὀὰΐ τότε ; ἴοσ 9 ἄποιν Οοα 15 ἴο ἴεεθὶ τῆ6 ἴογοθ 

οὗ ἴῃς ἀεν δηά το δοῖ δοςοσάϊηρυ, 2.5. ἴο αν ἴἢς ἔδθο!ηρ (οὗ 

ἴονβ, οὐ ἀυΐγ, οΥ νῃδίενετ 6156) ψ Ὡϊοἢ ἃ Κηον]εῦρε οὗ σοα ᾿τΡ]168. 

70 εο»δ το Ζμοῖν Οοαϊ, τΆΘη, Ὠϊθδὴ5 ἴο σοπὴα ἰηϊο ἃ ὨᾺ 5ίδϊς οὗ 

τηϊηα. Νον, (4) Ηοβεοα 5 ποῖ δϑοκίηρ [5ϑγᾶθὶ ἴο δοοσδρί Κηον)εάρθ 
ΜΠΙΘἢ τἴῃὴ6 Ὡδίίοη Οὔσα ροββοϑβθα, Ῥυϊ ἢδ5 Ἰἰοβῖ ; [1 15. ϑοϊῃδίῃϊηρ 

ΤΕΔΙΪΥ μεῖῦ ἴῃ το] ρίοη ψηϊοἢ ἢδ6 ἰ5 Ποϊάϊηρ οὐ ἴο [ἢ6πη|, ΔΙ[Ποιρῇ 

ἴῃ 145 (ἢ158 ἱρῃμοσζᾶῆοθ ἰ8 σῃδίοτί δ! Κἰγίεὰ ,ογρεμέρησες ; ταοτα- 
ονεσ, (ὁ) ἢ οἰεασὶν ἱπάϊσαϊεβ ἴῃ6 οὈβίδοϊεβ ἰῇ [ῃ6 ψὰὺ οἵ [ΠΕῚΓ 
ΓΕΔΟ δ ίηρ ὕὑΡ ἴο 1Π1|5 πεν Κπον]εᾶρε, νἱΖ. {Ππεὶγ αν] [1 (415) δῃά 
16 (δῖ υγο οὗ [6 το]ρίουβ ἰδαάθιβ, ὑγίθδϑίβ δῃηὰ ῃσορῃεῖβ, ἴο ἀο 

τμεῖγ ἀαῖγ (46 7. «15; Ρυτϊ(ῶ {{τἢ 656 ἀἸβηου 65 σμου!ὰ θὲ στετηονεά, 
Ὧονν τι ρἢϊ 5τ46] ραΐη (ἢϊ5 τις Κηον]εάρε οὗ Υδῆνε } ΤὨτουρῇ 

1ῆ6 τρδὴγν ἀδεδάς ἰῇ ψῆϊο Ὑδῆνθῃ 888 τηδάθς τηδηϊ δι οηβ οὗ 

Πἰπη56 1 ἴῃ Ὠἰβίοτυ (᾿.5.); του τῆς ῥγοθροῦ υ δηα δρυηάδηςα 

ἢ Ὡΐϊοἢ 5806 Ὧδ5 Ὀδθη Ὀ]ε5βεα (28); δηά, 511] υσῖμοσ, [του ρῃ 
ἴῃς ἰᾶνϑ οὐ ἰδδοῃίηρβ ψῃϊο ἢ ἤᾶνα αἰγεδαάν [Κη ἔογγωδὶ 5βῆδαρε (45); 

Ὀυϊ, 580 Ββατάθηβδα δηᾶ ᾿πβθηβϑιῦϊα [85 ϑγαϑὶ Ὀθοοπα ἴο ἴἢ656 δηὰ 
411] 5'πΉ}]ὰΣ ἰηβπθησθϑ, ταὶ Ὑδηνθῆ ψ.}} 6 σομρε] ] δα ἴοὸ σοπὶα 

ὉΡΟῺ ἴποιῃ ἴῃ νἱοΐδησα δηά νι αἸβαϑίοσ, ἰῃ ογάθσ ἴο πηᾶῖα 1π- 

ῬΓαβϑίοῃ οἱ ἴδ τϊηάβ8. ΤὨϊθ 15 ἴῃ6 ἀοοῃ οἱ ἴδε ἱτηπιβάϊδία 

ξαΐαγα (13. 

4 (ί, ΨΝΝΕΞ. }»ορΆ. τόο Ε΄. ; ΟΑ5.1. 3546 Ε΄; Νον. οὗ; Μαπὶ, κα 

ΤΑ ΠΗ δαπιίγαθ]ς αἀἰβουπδίοη οὐ ἴῃ6 11 τηδδηΐηρ οἱ ἔμοτυ, 45 ἰὶ 15. ὮδΙΟ υϑοὰ, ν11] 

Ὀδ ἰουηὰ ἴῃ ΟΑΞ5. 1. 320 ἢ 10. ΟΑΒ5.1. 3261. 



ΤΗΕ ΜΕΘΘΑΟΘΕ ΟΕ ΗΌΘΕΑ οἷὶ 

(4) ὙΌΣ τῆ οχδςοῖ σοϊδίοη οἵ Ὑδηνθῇ ἴο 15γ86]," τεργοϑθηϊοα 
ὑπάογ ἴῃς νᾶῆίουβ ἤριγοβ ἀθβοσ ροα ἀὔονεα, 15 ἴῃδΐ οὗ ἃ οονβηδηῖϊ 

(67), οΥ ἃ πηϑιγίαρε (2.5. 215, οὐ ἴηι οἵ ἰδῖμεσ δπά δοὴ (111), 
ψῆαὶ ἀοε5 Ηοβοα υηάοχβίδηα ἢϊ5 τοϊαϊϊοη ἴο ὃς ἴο ἴῃς ουϊδἰἀ6 

ῃδιιοηθὺ Τὸ τῃϊ]5 αυθϑῇοη πῸ ἀοβηϊῖα ΔΏΒΟΙ οΔῃ δ φίνεη. Α8 

845 Ὀδοη ποῖϊορά, Ηροβθα σοῃοογῃβ5 Ὠϊπη56}{ {6 ἢ τἰῃῆ6 νου] ά 

ουϊδῖά6. Ηδ τοδ]1Ζ65 τῃδιϊι ποτα 15 βυοἢ 4 ΜΟΣΪά ; ἢδ ἴδδοἢθϑ ἴῃδῖ 

Εργρὶ δῃά Αβϑγυτία Μ1}} Ὀ6 υϑεά ἴῃ ἴῃς ΤΠαϑιδοτηθηΐϊ οὗ [ϑγδαὶ ; ἢδ 
ξῖνεπ, [Πμετγοίοσο, ἃ ρίαςθ οὗ βυρευ]  οσ Ὑ ἴο δῆ ἢ ον σ [ἴῃς πδῖϊοῃβ 

Δη ονεῖ 1πεὶγ ροάβ. Εὐσίθογ τη [ἢ]5 ἢ6 ἄἀοδθβ ποῖ ρσο. ΤΠ 18 
ἰῃ δοςοΙά νὰ τἢ6 ροηοσαὶ ίδοϊ ἴῃ4ἰ Ἡσοβοα, ὑη}|Κκὰ Ατηοϑβ, ἰ5 ποῖ 
ἰηϊογοβῖθα ἴῃ βίδίθ ΟΥΓὁἨὨ Ὡδίϊοη ᾿ἰβίοσυγ. Ἧς [Πϊη1κ5 οὗ ἴϑδγαεὶ, ποῖ 85 

ἃ 5βἰδῖθ, Ὀπΐ 45 ἃ [Δ ΠΥ ; ποὶ 50 πη ς ἢ 8ἃ5 ἃ ρονογηπηθηῖ, Ὀὰΐῖ 45 Δ 

ἱηἀϊντάυαὶ, ΘἸΙΠΟΣ ΟὨ]ὰ οὐ ψ|θ. [Ιζ 18 δνουυνοσα 6 ΡοΙβοηδὶ 
αἰ τῃδῇ 5 τηδά6 πηοϑβὶ οὗ, 

(5) Τῆς βυδβίδηςς οἵ Ηοβϑδ᾿ 5 τβδββᾶρε οἡ [ἢ6 οὐτυ5 (4157 66 811: 
το ἰῃσουρδουΐ, 14.) ἰ5 ἴῃ6 54η16 45 ἰῃδῖ οἵ Ατηοϑ (Ρ. οχὶχ), δηὰ πδεά 
ποῖ ὃς ἀννοὶῖ ὕροη.Ἷ [{ 15 ΟἿΪγ ἴο Ὀ6 ποῖξα, 85 αῦονο, [Πδὶ Ὀδοδιι56 

850 ΤΟΝ ΘΠΊρ 4518 15 ρἰδοθα ὕὉροῦ ἴῇ6 Ρδγβοῦδὶ δἰειηθηΐ, ἴῃς [Δ1ἢ- 

ἰ655}655 Οἱ [5146] ἴῃ ἴῃ6 τηδίζοῦ οὗ δοῖβ οἵ ΟΥΘὮΡ ἀρροδγθ 4}} ἴῃ 6 
ξιοαῖοσ. ὍΤῇα Ρῃγϑῖοδὶ δηα βθῆβυδὶ ομδσδοῖοσ οὗ ἴῃς οὐ]ῖι5, ἴΆ ΚΘ ἢ 

ον  ἔτοτῃ ἴῃς (δηδδηι ἢ νου ἢ οὗ ἴῃ6 Β44]1η}, νγᾶ5 ὙΠΟΪΥ ἰοτεῖρῃ 
δηά τερυρηδηΐ ἴο Ηοβθδ᾽5 σοῃσορίοηῃ οὗ ἴῃ 6 {ΠῚ Ξρ᾿ ταδὶ σοι οι 

οὗ γαμνεῆ ἴο 5 Ρέορ]θ. Ηἰ5 ορροβιιοη ἴο ἴῃ6 οδ] ἔ- ΜΟΒἢΪΡ ἴῃ 

Ῥαυ ουΑΓ ψγὰ5 ἴῃ ἰαῦρα ρατὶ ἄϊτο ἴο 1ἴῖ5 σάγηδὶ [πάθης θ5β. Τῆδβα 
τὨΐηρβ ογα διμαδηγθηῖδ!ν δηϊδροηίϊβιϊὶς ἴο ἴπ6 πον σοησερἕοη οὗ 

Υδηνθῆ ἔοσ ψῃϊοὴ Ηοϑβϑδἂ 5ἰοοά ; ἤδησθσ ἰΐ 15 ἴῃαϊ ἴῃς ἀδηϊπηοίδιοη 

οὗ ἴὴ6 ου]τ8 ΟΟΟΌΡΙ65 ἃ τη ἢ ἸΑΓΡΟΙ οΪἶδοα ἴῃ ἴἢ6 υἱζοταῃςαβ οὗ 

Ηοκεδ τῃδῃ ἴῃ ἴμοβε οὗ Απιοβ. 

(6) Τῆς ἱπητμοσγα  ν οὗ 5ταθὶ 15 ῥ᾽ οἴυγοα ἀνθ τήοσο νἱν! Ϊγ ὉΥῪ 
Ἠοξβοα ἴμδῃ ΌὉΥ Απῆοβϑ. δ 5: 1}41100 ννᾶ5 ἰἴῃ6 ἀδγκοβδῖ ροϑϑβιὉ]6 
(ν.5.); ἴοσ ἴῃ Ἰαῃά 5. 1011] οὗ “" βδι]οίγῃ ᾿" δηάᾶ “ δάυϊίοσγ.᾽"" ὙΤῇθ 

(λει τῃαϊ [Π15 ρθηοσαὶ ἱτηπΔΟΥΔ ΠΥ 15 ἴῃ ρατῖ ἀπὰς ἴο ἴπΠ6 (δηδδη 5 ἢ 

ἰπῆἤπδησσ τα ἶο5 [ἢ6 ῥσορῃο 8 οα86 411] ἴῃ6 ϑ: ΓΟΏΡΟΥ ἔγοτῃ ἢΪ5 ροϊηϊ 

οὗ νίαν. Ηἰδξ ἰατηθηϊδιίίοη 15 γεαιυθητν δηα 5ἰΓΟΏΡΙΥ ΘΧΡΓΟΘΘΘά 

. ΟἹ, ΨΝΕΈΒ5. δνοῤΆ. τότ, τό2. 
{(΄. ΟΑ5. 1. .λϑ6 ἢ; ΕΞ. νοῤΆ. 1τ)ς ἴ.; ΗΡΚ. Ο. 7. ΜΗ|δ“ἐ. 222; ὅτι. Κεῖ, 

20ο7γῖ.. Ὁυδπι, 7λεοΐ, 128 ἴ. 



ΟΣ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

(45 ς᾿ ΟΣ δὲ χ113). ΞΑψ Πείϊπουβ [Ὠίηρ ἰ5 ἴῃς ίδοϊ [δῖ ἴῃς Ἰεδάδτγϑ, 
Ῥαγτουϊαγῖν ἴῃ6 ῥγθβῖβ, σποουσαρα [5 ἱτητηοσα! ὐ ἔοσ ἴμ6 ραίη 

ψ ΟΣ ταγ ἄεῆνς ἔτοτῃ ἰΐ (οἷ. 4. Τῇ βαποίμπδγιθβ, ἢς ἀθοΐαγοϑ, 
Δ16 ἄδηβ οὗ [ϊονοβ; ΨΠΠ6 [6 ῥγδϑίβ ἀγα ἴῃ6 δου] ἰεδάθιβ ἴῃ 

οτης (65). Αραϊηβι 41} [15 Ηοϑβεδ (4) υἱέετβ βοδίμηρ σοῦυκε, 
(6) τπηδῖκεβ οαγηδϑδὶ οἤοτγί ἴο δ!}Γ ἴῃΠ6 Ρυ0]1]ς σοπβοίΐθησς, δηα (2) 
ῬΓΘΔΟ 65 ἼΘΠ, ΜὨΙΟΝ τηθδη58 ᾿υ5ῖ 845 {ΠΥ υέ Ὁ "παρ, 85 ἔσυε οἵ 

Οσοά οἵ ὥυε Ὁ σοά. ΤὨς βἴταηρα τὨϊηρ 15 (παῖ ἢ6 δηαϑ5 ἴῃ γε] ρίοη 
11561{ [ῃ6 ΤΕΒΡΟ ΘΙ 1 ἕοσ ἴῃς οἰτυδίίοη. 

(7) Τῇα ροϊτῖοαὶ σἰταδίίοη 5 δ ἤοὴθ δηὰ δυγοδα ἰ5 ἰγϑδιθα 1ὴ 
τοῦςσἢ ἀεῖαὶ!!. ἨἩΐοβεα 5 σοηνϊηςδα (4) ἰῃαὶϊ 5τ86}}5 ἀορῃ 2οΐεν 
ἔτοτὴ ἴῃς Ὀεριηηϊηρ δᾶ5 ὈδΕη ΨΙΟΏΡ. [|5186]}5 Κίηρδθ, 845 αἰ 5[η- 

δυϊϑῃοα ἔτομῃ ἴῃοβε οὗ Τυἀδῃ (85), ἀγτε ποῖ οὗ ἀϊνίης δρροϊῃϊτηθηῖ. 
[ἢ οἾΠΟΥ ψογάβ, ἴῃ 6 βοῃιϑυη 15 σοηἀεοιηηδά, δηὰ ψ ἢ ]]6 ἢ6 ἀἄοσδα ἠοῖ 

“γρδᾶσζη ίοσ ἴῃς ἤϑα]ηρ οἵ ἴῃς βοῃίϑιη ὉΥ ἃ Πανίαϊς κίηρ ᾿" ((ῃδγηθ),7 

δ 5665 ΠΟ ἔαΐυγα ἴοσ ἃ Κίπράοιῃη ψῇοβε σε]! ρίοη 15 Τερτοϑθηϊεα ὉγῪ 

οαἶνεβ (855). Μογδεονεσ,  }16 8Γ ῊΔῪ τοΐοεσ ἴο ἴῃς οτὶρίηδὶ βο ίβτη, 

1 5 σθῆσθσαὶ δηουρῇ ἴο ποιά [ἢς Κιηρβ νῆΟ σομης ΟἿ δίϊεσ δῃοῖο 

ἴῃ ἢϊ5 ονῇ ἄαγ. Ηἰ5 αἰΐδοκ Ὡροὴ ἴδ δηδιοῦυ δηα σοη[ιβίοη οὗ 

ἢἷ5 ἀδγ (εἴ. 8.18) 15 πιοβὶ νἱοϊεπὶ (τοῦτ 717 815), Ης ἄβοῖασεβδ..: . 
[ῃαἱ ϑοοίεῖν ἰβ ἃ “" σοᾶκὲε ποῖ τυγηδά ᾽ (75), ἐσ. Πα] τανν, ΠΔ41Γ Ὀακξα 

ἴο ἃ οἰπάσε ; [1 (αὶ 15γδϑὶ ἢδ5 πο ἰδδάεσξ νογίῃυ οὗ ἴῃς δηλ ; [ἢδὶ 

[ἢς κἰγοηρσίῃ οὗ [ἢ6 ΡΘΟΡΪΟ 5 ὑγογὴ ουἵ; πὶ [ΠΟΥ ἃγὲ δοίιδ!γ Π6]α 

1ῃ. σοῃϊοτῃρίὶ ὈΥ ἴῃς οι546 παϊΐοηβ. ΤὮ5 νγα5 ἴῃ 6 πδίυγαϊὶ οἵ 6 

οὗ (ὁ) τῃοῖνγ “ρογείρηῃ οζον, ψ ὨΪΟἢ ψγὰ5 οἠς οὗ νδο! ]δίίοη Ὀεῖννθ θη 

ἙἘργρὶ δῃά αΑϑογυτία, οὔθ οὗ δαὶ ιοατίθα ϑυρϑιτας!Οἢ οὐἁὨ οἴΠΟΓ 
δοάβ ἔοσ Ὑδῆνεῃ, [6 γϑϑυ]ῖ οὗ ψῃϊοἢ 15 566 ἰῃ ἴῃς δοίυδὶ ἀεροβί- 
Ποη οὗὨ [πεῖν Κίηρβ δπα ἴἢ6 δρροϊηϊμηδηί οὗ Αβϑγυτίδη ν]σοροσθηῖς οἡ 

τῆς 5:46] |5ἢ [σοηθ. ὃ Βαΐῖ ΔποῖΒ . ΡΟ] ἶς4] ρατὶγ νν}}]} ποὶ δοσδρί 

Αϑϑυτίδῃ ΒΌΡΓΟΙΔΟΥ δηά ἴυγη5 ἴο Εργρι. Τῆι (ΠΟΥ ἀτα ἀϊν!ἀεὰ 
Διηοηρ ᾿Πουηβαῖνοβ ; δηα, νῃδίανου ὉΠΠῪ ταῖὶρῃϊ να ραϊηθδά, Δ]} 15 

Ιοβῖ ἴῃ [15 σοπῆιςϊξ οὗἉ Ἰηϊογαϑίβ. 

4 (Α5. 1. λόρ-289; (ἢς. ἃς, ; ΜΕ. δορά. 1τ831.; ΗΡΞΆ. Ο. 7. Ηἤἶδέ, 224 1.:} 
Ννε. δ» οἱ, 417. 

1 35 15 ποῖ ἔγτοπιὶ Ηοϑβοϑδ. τ0Α5. 
ᾧ Μεηδῆεπὶ Ποϊὰ Ὠἷ5 (του 85 ἃ νδϑϑαὶ οὗ Αϑϑογτία (2 Κ. 1:517-Ὁ., ΤΙ ρας οτ᾿ 5 

Απηδὶϑ, 1. 150), ῃ}6 Ἡοβῆδθα 566 πΠ15 ἴο ἤᾶνα Ὀδεθῇ δὴ Αϑϑυγίδῃ ἀρροϊηϊοα (Τίρ- 
ἸαὨΡῚΙοβατ᾿5 5π|8}} [πϑοτὶριίοη, οἱ. 1., 15. 15 5; οἱ, ΧΑ 713 χ64 1... 



ΤῊΕ ΜΕΘΘΑΟΘΕ ΟΕ ΗΟΘΕΑ ΟἾΔ 

(8) Ηδοϑβοα᾿5 τοῖηά αννθ}}8 ταϊηυῖο ἷγ οὐ [5.868 ραϑί ἢ βίοσυ, 
ὙΠΊΟἢ ἢ6 ἰλίοσρσεῖβ ἴὴ ἴΠ6 ἸΙρηΐϊ οὗ τς 5ιζυδίϊοη οὗ ἢΪ5 ον ἀδγ5." 

ΤῊΐ5 ᾿ηϊογρτοίδ!:οἡ γγὰβ σδιτοα ἰογνασά, δηα Ὀδοάαπια ἴῃς ὈΑ515 οἱ 

811} Ἰαίθσ ἰτοαϊτηθηΐ οὗ ἴπμε ραϑῖ. ΤῊϊβ ἕδοϊ 156 οηδ οἵ ἴῃ6 τηοβὶ 5ὶρ- 

πἰδοδηΐ ἴῃ σοηηθδοῖίοη ψἢ Ηοσϑδ᾿ 5 ΟΔΓΘΟΙ ; δηὰ ἴῃ ἴἢ6 ΗΘ ησς 

ἴῃυ5 οχογτιθα ἣς ργονθα δἰ πη56}, ρογῆδρϑ, ἴδ 6 ρτεαΐεβδὶ οἱ 19γδο]"᾽ 5 
ΡΙΟΡμοῖθ. γε δᾶνα [ΟἿ στοαὶ 1ηςογργοίδιοης οὐ 15Γ86]᾽8. δαιὶγ 

Ὠϊδίοτγ, ἰ[ῃδὶ οὗ ΤΕ, ψ ῃ]οἢ, δίζοσ 4]}, 15 μασαϊν δὴ 1ηϊοσργείϊδτοη ἰῃ 
[86 56η56 ἴῃ ΨὨΏΙΟΝ νὰ ον 086 ἴῃδἴ ἴδττῃ ; ἴῃαῖ οὗ Εοβεᾶ ; δηά, δἰζεγ 

ἢΐΩ, [δῖ οὔτμε Πευϊογοπου δῖ δηά ἴμδἱ οὗ [Π6 ᾿Γ ΘΒ συ] 4. Ταδβῖ ἃ9 
ἴσγδοὶ 15 ἀουϊ ἴο αἱς, ““ Ηοβϑᾶ 5665 ἴῃς ᾿δηάἄογηθ85 απ ἴῃ6 γοϊῆδῃςσθ 

οὗ [ὴ6 φαιὶν ἰβίογυ. 7 Πιά Ὑδδνθὴ 5εϊθοῖ Εργρὶ ΟΥ Αϑϑυγία ΟΣ 

Ῥῃοδηϊοία, 411] στεαῖ παϊϊοηβ ὺὶ Νο; Ὀυϊ ἴδθγδοὶ (11). ΥὙεῖ ΒῈῚ 

ὙΠΟΪ6 σΑγθοσ ἕγοπλ ἴπ6 “ ἀαγΞε οὗ αἰ 6 Δ ἢ ̓"᾿ 45 δε οπδ οἵ ςοῃ- 

ϑρίγαου δηὰ δ)]οοάβῃεα (1 οἷ ηγ)57 105) δηά τερε!]οη ἀραϊηβῖ 
Υδην ἢ (η.55). ΤΟ ρυπῖγν οὗ ἴ[Π6 εατὶγ ἀδγϑ 85 Ὀδδθη ἰοβὶ (9). 
Ἧεα, ἔγοσα ἴῃς νϑῖγ Ὀδρίηπιηρ ἴἢ6 ἴοπμάθηου ἴο 6ν}] τηδηϊεϑιοά 

[156 }Γ (1235); ψῃ]]6 Ὑδῆνεἢ 45 ὭΘΝΟΥ σοαβϑθα βεπαϊηρ ἢΪ5 τη65- 

ΒΟΏΡΟΙ5 ὙΠῸ [ἢ6 0411 ἴο ταρεηίδηος (1257). Τῆς ῥτορεῖβ ρΡοϊπὶ 

οὗ νῖονν 15 οἰδασ ; ΒΟῊ σδὴ [5Γ86], δῇϊοσ [6 στοαὶ ἔδνοῖβ 5ῇΏΟΜΏ ΒΟΓ, 

Ἔχ ιῖ ἴο Ὑδην ἢ βυςὴ Ἰηρταῖῦτυάα ὃ 

(9) 5.86] 5 Ἰτητηδαϊαϊθ ἑυαΐυτα 15 ομθ οὗ ἄοοϊη. Ηβϑᾶ ἢδ5 20 
ὈΥΖἢϊ πηδϑβᾶρα, ῸΓ 14. 15 βυγεὶγ ἰδῖΘ. ᾧ [1 νὰ οσουϊὰ ἀββϑυσγε οὐτ- 

βεῖνοβ ἴῃδὶ βυςσῃ ραβϑαρθβ 85 1.--2᾽ 1.16 18:28 ,δ 110 Γ Ἰγογ6 σΘηΜ 6, 
16 οα56 ψουἹὰ Ὅ6 ΘΗΓΓΕΙΥ αἰοτοηῖ. Ηόοϑοα 54} ποτα οἰ ΑΥΪΎ 

[Π4ὴ ἀϊά Αὔὴοβ ; δηά δ15 ΒορῈ ἔου [6 ἔαΐυτε οἵ 5γδεὶ, Ὀαϑεά προ 

ἴῃς ἀϊνίης ἰονθ, νγὰ5 τῦοτα ἱδηρὶῦ]6 δηᾶ ἀοθδηϊΐ ; Ὀυϊ Βα ῥτγογηϊβεά 
ῃοϊῃίησ. Ης οοηίπΠριίοα 4 οσοησορίοῃ οὗ Ὑδηνοἢ πο ἢ τηδᾶα 
βυ ἢ 4 ἔαἴυγα οὶ ΟὨΪΥ Ροϑ5ΌΪ]6, Ὀυῖ, ᾿ηἀ 664, ργοῦαὈΪεα ; ψῃεῖῃοῦ ἢς 

ΒυρΡΡοβϑεα Νογίμοσῃ ϑγδδὶ τρῆϊ 51}}} δη]ου ἴῃ 6 αἰνηθ ἕδνοσ ἰ5 ἃ 

αιοϑίοῃ, γαῖ ἰΐ 5 ᾿υδὲ 45 συ δϑιϊοηδῦϊα ν οῖμοσ ἢς ἰχαηϑίειτεα [ἢ 6 

ὮοΡΕε ἴο ᾿υἀδῆ. Ηδ ἰδυρῆϊ [ἢ6 Ῥοββι ὉΠ ὴΉ͵ΥΛ0ἁ͵ οὗ ταρεηΐδηςσε δηά [ἢ 6 
ἴπι6 πδίυγα οὗ τερεηΐδηςε ἰἴ τ νου ὍῈ ἀνδὶ]!ηρ (22 κ΄ 6 το") ; 
Ὀυϊ πουἹὰ Ιβ5ταε], δοςιυβίοιηθα ἴο 4 ἢίδιϊ] τορεηΐδηςσθ, δνοσ ΘΏ]ΟΥ͂ 

[δες ἴπι6 ὄχροδησε  Ηΐοβθᾶ βοδίοοὶν ἐχρϑοϊθα [5γ86]᾽5 ἀδ] νοῖ- 

ΦΌΝΕΞ. ωνοῤρΆ. 183 Η. τ ΟΑ5. 1. 290. 

Τ (Οἱ. Μείπῆο! ἀ΄ 5 δἰἰεπιρὶ ἰο βεραγαῖα ἴῃς ψοσῖ οὗ Ησοϑβδϑδ ἰηίο ἴννο ρετίοαϑβ, ἰῃ [6 
ἰδῖος οὗ ψ Ὡς ἢ ργεάϊοιου5 οὗ ἐχὶ]α πὰ τεΐασῃ σδῪ Ὅς Ἰουῃά, ἐ.,Κ. 115-11 χ.41-8, 



οἰἐν ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

ΔΏΟΘ ἔγοι Αϑϑυτα᾿β Ὠδηᾶ, [11 νγὰβ ἴοο ἰαῖθ. ΤὭοια 5 ἃ Ρο5- 
5: Ρ1Πν, Ὀὰῖ 11 νγᾶθ. ΟὨΪΥ͂ ἃ ῬΟββὶ ὉΠ|ΠῚῪ. Ι5γ86] ψου]Ἱα ποῖ ἢ Πουβεὶΐ 

ἔτοταῃ ἴῃς ἀερίῃβ οὗ ἀερταάεδιίίοη ἱπίο ψῃ]ο ἢ 5η6 δα (Δ]|6ὴ. Τα 

[αΐαγα 15 δτορεῖθοῦ ἀατκ.". ΜΥΏΠ6 Ὑδῆν ἢ 5 Ὠθασί νὰ5 Π|16δα τ] ἢ 

ἸΙονο, ἴξ νου 6 1655 Ὀυτη5 ἢον ψ ἢ ἸηαΙρηδίίοη ; 50 ἰδεῖ τἴῆ6 ψογϑβῖ 

οοῖθ ! “.98}4]}}1 ἀδ] νοῦ τ[Π6ῃ} ἴτοτῃ ἴῃς Πδηά οὗ 560] ὃ 958}4]] 1 τε- 

ἄεδειῃ ἴθ ἔσγοτῃ ἀθδῖῃ ὶ οσα ἀῦα (2.5. σουὴθ ψ]}) [ὮΥ Ὀ]άαρι65, 

Ο ἀδαῖίῃ δ δήβμεσε (..5. οοῖβ ψ1}} τὰν ἀσδίσυοίοη, Ο 5Π60] ἢ 
Ἀεραπίδησς 5 ἰὰ ἴτΟηῚ τὴν αγ6 5" (13). 

6. Ἠοβοᾶ νγδϑ τῇοσε ἱῃιτηδίοὶΥ δοαυδίηϊοὰ ἢ [6 ὩΔΌΟΠ 8 

Ῥαβὶ ἴδῃ νᾶ5 Αἴῆοβϑ. Αἱ 411] ὄδνθηΐϊβ ἢ6 πηᾶῖκοβ ἰδύροὺ 56 οἵὗὨ [ἰἴ. 

Οὐ νῆδὶ δυιποην ἀἰά ἢς ἀσερεηα ΤΣ ἀοοσυμηεηίς  δηά Ε 
ΨΟΙΘ ΔΙΤΟΔΑῪ ἴῃ οχἰβίθηςς (88 8, 9), ἀῃὰ Ηζβεδα τηυϑδὶ Ὀ6 βυρροβεὰ 
ἴο ἢᾶνα Κπονῃ ἴῇθπ]. 8.2 ὈγΕΘΌΡΡοΟΒΟ5 ἢἰβ δοαυδϊηίδηος ψὶ ἢ 
τ Ὰ6η ἰατνβ ΘῈ Οἢ 85 ἴῃς ΠὨεοδίορια δηά ἴΠ6 Βοοῖ οὗ ἴῃς (ονεηδηϊ, 

ΜὮΠῸ 1.6 4]]υϑίοηβ ἴῃ 9195 1.255 τηϊρῃϊ ν 6 }}] Ὀ6 Ὀαβδα ἀροη [ἢ 6 ΠδΓ- 
Γαῖϊνεβ οὗ  δηά Ε᾿, [που ρῇ [6 ῬΡΟΒ5Ι ΠΥ οὗ οτὰὶ ἰγδα ΠΟ ἢ 85 ἴἢ6 

ΒΟΌΓΟΘ 5 ποῖ Θχοϊι θα ἔσχε, δηᾶ 15 ῬτοῦρδΪγ ἴο Ὀ6 δοςοριθά 

ἴῃ ἴῃς οᾶ56 οἵ 83 οὐ} 6 το χε τ΄, ὙΤΠδὶ 6 νγὰβ ἰῇ ροββοθβϑίοῃ 
οὗ Ἰηογηγδίίοη ηοῖ σοηϊδηθα ἴῃ Δηγ ἀοσυτηθηῖβ ΠΟΥ ΟΧ 51] Ὡρ᾽ 15 ΟἸΘΑΓ 
Ποπὶ 11, δΔηα ἢ ἱπάδρεπάδθπος οὗ ᾿υάρηηεηΐ σοποεγηΐηρ ἰδ 6 Ραϑῖ 
ΔΌΡΘΑΓΙΒ ἴῃ τ΄ τοῦ. 

. ΤῊΘ οδασζδοῖοσ οὗ Ἡοϑϑδ᾿β πηδϑβᾶρα ἢδ5 δγεδαν Ὀδθῃ ἰη4]- 
οδἰοα ἴῃ ἴπ6 σπμδγδοῖοσ οὗ [6 τηδῃ ῃἰμλβοῖ. Ὑ αΐδνοσ οὔθ 88, 

[ῃδί, 4͵5ο, 45 ἴῃ6 οἴεσ. δ)'ῆῖ,αβ ἴῃ 6 τηδῃ ἃ ἰὙρίὶςδὶ [βγαβὶ τα  ΤῊΘ 

Ὠλοβϑᾶρθ, ἃ5 ΨῈ ἢᾶνθ 566, γγὰβ ᾿ἰκον 56 ἃ ΠᾺΪΥ πδιϊοῃδὶ ΟΧργθ5- 

ΒΙΟΏ, 5πη66 15 σοηΐϊδηϊ 15 ἴῃ6 455 οἱ 81] ϑιιοσεοαάϊηρ [5γ86}}{|5ἢ 

τὨουρῆϊ. [ΙΓ ΑπΊοϑ᾿5 τηθδθαρα νγὰθ Ὁηῖνοῖσαὶ, Ηοβοαβ νγὰ8 ΤΏΟΙΟ 

ΠΔΙΓΟΥ͂ΪΥ Ὠδίϊοηδὶ ; 1 Απλοβ᾽5 νὰβ8 εἰῃίςδὶ, Ἡβθαβ νγνὰ5 γα ρίουϑβ. 

ΤὭΏΘΓΘ 15 ΠΟ ἰδοκ οὗ ἴῃ ἰδῆ οσ δηά ἴῃς βρί για] εἰθηθηῖ. “ΤῊΘ 

ἴνΟῸ ΘΠ 8416 ἴγρθ8 οὗ ἃ Ἴσοηίζαδὶ Ψῃϊοἢ τη ΤὨτουρἢ ἰδ 6 ̓ΠΟΪΆ 
Ὠἰϑίοτγυ οὗ τεϊρίουβ τπουρῃϊ δηά 16 ἄονῃ ἴο οὐγ οὐῃ ἄαγβ. Τῇδ 

ΤΟΙ Ιρίουβ ψψου]α Ὧδς αἰνναγθ Ὀθθη αἰνἀ6α ἰηΐο τηθῃ ΨηΟ Ἰοοῖκ δἵ ἴῃ 6 
αυσϑιοηβ οὗ (δἰ ἢ ἴτοτη ἴῃς ϑἰδηάροιϊηῖϊ οὗ αηϊνοτϑαὶ οἴ ]ο5, δηα τηθη 

ὈΥ ψῇοτῃ τλοσαὶ {γα ἢ 5 ἀτα ΠΑ 4} ΔΡΡγοδοῃ θα ἔγο ἃ Ῥδιβοηδὶ 

5 (΄, ΕΒ. δσπὰ Μαιὶ, 58. 2τῶς ἴ. 

τ(ι Ὁτντ. 207.5 123; Οδγρδηΐεσ δηα Βδίϊογθου, “7εζ. 1. το). 



ΤΗΕ ΜΙΝΊΘΤΕΥ ΟΕ ΗΟΘΕΑ οἷν 

56η56 οὗ ἴῃε ρταςε οὗ σοἄ. Τοο {ται θην (15 ἀἰνουβΥ οἱ κβἰδηά- 
Ροΐϊῃὶ 45 ἰεἃ ἴο δὴ δηϊδροῃίβτῃ οὗ ραγῖ6β ἰῇ ἴῃ 6 συσοῃ. Μβϑὴ 

οὔ ἴῃς ἴγρε οὗ Απιοβ δῖὰὲ σοῃάδιηηθδα 85 γδί οηδ δὶ δηα οο]ὰ 

τηοάογδῖοϑ : οἵ, οὔ ἴῃ6 οἵἴποσ ἢδηά, ἴῃ 6 β.ῇοοὶ οὗ Ηοβϑᾶ σε ἰοοκεά 

ὉΡΟΏ 85 Θηςυιβἰα5ῖ5 δῃὰ ᾿πργδοίοαὶ τηγϑίῖοβ. Βαυΐ Ὑδῆνθῃ οἤοβα 
δῖ5 Ῥτόρῃεῖβ ἔτοτὰ τε οὗ Ὀοΐῃ ἴγρεϑ, δῃὰ ργθδοῃθα ἴῃ βϑδτὴθ 
ἰεβϑθοῦ ἴο 15:46] [Ὡσουρῇ Ὀοϊ.᾽" " 

ὃ :,8. ΤῊΕΞ ΜΙΝΊΞΤΕΥ ΟΕ ΗθοϑβΕΑ. 

Ιη δὴ δχδιηϊηδίίοη οἵ Ἡσοβοϑδ᾽β το] ΞΊσΥ ἰοῖ 5 ὈΥΘΡΑΓΟ ΟΥΣΒοῖνο 8 
ἴοσ βοιῃθιῃίης 845 αἰβογεηϊ 45 Ῥοϑϑι]α ἴσοι ἴμδΐ οὗ Απῖοβ. [Ιἱ νἹ]] 
Ὁε ἴῃς ΤᾺ ΙΒΊΓΥ οὗ 4 Ροεσῖ, ποῖ 4 ρὨ]Ἰοβορῇοσ; οὗ ἃ τδῃ Ἃἀθδ]ηρ 
αι τἢ ἢ15 οὐ Ποπλα δηά σουῃίῖσυ, ηοΐ ἃ ἰοσγοίρηογ ; οἱ 4 πηδῃ ᾿ἰνὶης 

δηὰ ψουκίηρ ἰδυρεὶν ἰὴ Ὀτίνδου, σταῖμοσ ἴδῃ 1 σομησδοίίοη ΜΠἢ 
ΓΌ]ο 5 ; οὗ ἃ τηγϑῖῖο, ἢοῖ ἃ τῃοχδ] δῖ. σ΄ 

:. Ηἰ οδ]}, τορεῖῃμοσ ἢ τῆ6 τηοϑθαρα ὨΊΟἢ ἢ ψὰ5 ἴο ὑτοδοῇ, 

σΆΠ16 ποῖ ἰῃ ἃ νἱβίοῃ, Ὀυϊ ἴῃ 8 Θχροσίθῃςθ, οὔς οὗ [πε 5Ξδαάεσϑι 

Κηονῃ ἴῃ 6.7 ΑΒ ἴῃ τηοϑῖ Ἷδϑ685, ἰοῃρβ' γδ6δῖ5 ΨΈΙῈ ΟΟΟΙΡΙΘα ἴῃ 

(ἢ6 σοτηπλυηϊσδίοηυ οὗ [6 ἱπιἢ ψ οἢ ἢ νγγὰϑ5 υ] πηγαῖον ἴο Ργθδοῇ. 

ΤῊΘ ὀχρογίεησε 5 ὨΙϑίουοδὶ δηα Ὀϑγοδοϊορίοδὶ : Πἰβίουι δὶ ἴῃ τῃ6 

586η56 ἴῃδὶ ἴἴ δὰ ἴο ἀο νι οχίογηδὶ ἰδοῖβ ; ὑβγοδοϊορίοδὶ ἰῃ τῃδῖ 
ἴ: 8 ποῖ ἰδῦροὶν δὴ ΟΡοσδίίοῃ οὗ τηϊηα ΟΥ 8ου], βίηος Ὀοιἢ 
(411 δηά πιεϑϑᾶρθ ΜΈΓ ἴῃ ΓΟΔΙ ΠΥ 8 ϑρ᾿ ΠΑ] ἰΖίηρ οὗ δ ΟΤΪΠΔΓΥῪ 

νηΐ, ἀηᾶὰ δὴ οἷα ἰγτδάϊτῖοη. ἮΥε οδηηοὶ Ὀ6 οοσίαϊη ἐμαὶ Ἡοϑοα 

Ια ποῖ ἢδνα ἃ ν]ϑίοη οὗ [ἢ6 δοβίδιϊς ογάδσ: Ὀυΐ ἴῃ6τα 15 Ὧ0 ἴ651}- 

ΤΏΟΩΥ ὙὨ]Οἢ ἰάνοῦβ ἴἢ]15, δΔηα 4}1 ἴἢε ἔδοῖβ ἀγα Ἔχρ δῦ πνιτθουϊ 1ξ, 

ΦΊΝΕΞ. οῤλ. τ631. 

1 ὍΤὸ τῆς ϑκυρρεκίίοη (οἷ. Α. Β. αν άβϑοη ἱπ 2) 8.) ἰαϊ Ἡοϑεδ ννὰ8 δἰγθδὰῦν ἃ 

Ῥῖορῇῃεῖ νῆδη ἴῃς ἤγϑὶ ἢ ἃ ννα5 Ὀοτῃ (85 ἰπαϊοαϊο Ὁγ (6 πδπια 7εέςγεε]), αιϑλὰ ἰπδῖ 

αἱ 1η15 εἰπ|ς ἣς δὰ πο Κηονεάσε οἵ ἢἰ5 ννῖδ᾽5 ἱππάο! γ, ἀπ τὶ σΟὨΒεα ΘΠ ἰῃς 
ἐχρεγίεηος Ὦδα ποίῃίης ἴο ἄο νἱτ ἴῃ ο8}}, ἰὶ πχᾶν Ὀς τερ] δὰ : (1) ὕπαυςϑι ο ΔΌΪΥ 

ἴηε ρτορδεῖβ κπονϊεάρσε οὗἨ [5γδο]}᾽5 {Δ᾽ 1} 6550 655 πὰ οὗ Υδῆνν θ᾽ 5 σζοοάῃθββ νν85 ἃ 
τηλίϊει οὗ Ὠἰκιογς 8] οὐϑογναδίίοῃ ; ̓ἰκαννϑε, ἰῃς τοϊδιϊ οηβηΐρ οἵ δῆ ἢ ἃ5 Ὠυβθαπὰ 

ἘΔ5 Δὴ οἷά ϑειηϊθῦς ἰάδα; Ὀμὺὶ (2) Ἡοδοδ᾿5 ὑργορῆειὶς πιϊϑϑίοη (ἱποϊυ ἀΐηρ ἢ ΐ8. ς41}} 

'νᾶ5 ποῖ ΠΊΘΙΓΟΙΥ ἴο ἰοτδίθ!] ἃ οοπηίηρ αἰβαϑίογ (Απιὸς δὰ ἀοπα 115) ; ἰΐ ννᾶ5 πη ἢ 

τῆοτγο ἤδη [ἢ Ϊ5, νἱζ. ἴο ῥ᾽ σίγα 15γ86}᾽5 νυν ἱοκεαὰ ἱησταιί Ἃς οὌνοῦ ἀραΐῃϑὶ ἴῃς ἴονα οὗ 

Υδηνεῦ, ν Ὡς μδὰ Ὀδεῃ τηδηϊεϑιοὰ [Πγουρἢ οδηςτ65 ἰῃ ϑρίὶϊα οἱ τῃ 5 ἱπρταιααα ; 

(38) ἴδε .8}1} ἴο ῥγεαςῇ τη 5 πηεϑϑᾶρα ᾿γὰ8 οὔδ νυ ϊοἢ ΟἿΪΥ γεᾶζβ οὗ ἐχρεζίδηος δηὰ 
τεβεςτίου τπδάς οοτίδίη δηὰ ἀεβηϊϊα. 



οἰνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Α5 ἴῃ6 οτυϑῃϊηρς ἕοτοθ οὗ ἴἢ6 ἤοῖμθ ἱσαροαν Ὀδρίηβ ἴο τουοῇ [ἢ 15 
ἸΏΔΠη, Ῥοββοϑϑεὰ οὗ ἃ ἀδορὶν δπηλοϊϊοηδὶ δηα σε] ρίουβ παΐυγο, ἣθ 

ἴξ6]5, ἰὴ 1ῃ6 νεῖῪ τουςοῇ, ἃ νοῖσα ϑαγίηρ, “" ΤΏΪ5 Ἔεχρεῆδηςε οὗ γουγ 

τηδιτιοα 16 15 4 τοῆδοϊοη οὗ Ὑδῆνθ ἢ 5 Ἄχρευθησα ψὶ τῇ [σγδε] ᾽" : 

Δηα τῃς νοῖςα παῖ Βρϑαῖβ 15 Ὑδῆνθἢ᾽ 5 νοῖσθ.0 [[ ἀϊά ποῖ σοηπλα 
ἴῃ ἃ δἰημὶα δύ, ΠΟΥ ἴῃ ἃ γεαῦ; Ὀυϊ εχιθηάεα [156] ΟΥΟΥ ΤΏΔΗΥ 

γδαῖβ, Ὀδοοσωϊηρ Τοσα 8Δη6α τῇοσα αἰβίίηος ὑη{}]} ἢδ ὯῸ ΙΟΏΡΟΙ 

ἀουδίεα 1185 ἴοῃα οἵ 115 (τυ ἢ. 
2. Ηδ 56 θ:8 ἴο αν ῥγοδθηϊθα ἢΪ5 πηδϑϑᾶρα ἴῃ ἴῃ6 ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ 

ἍΑΥ. ΤΤΏΓΕΟΘ οΥἩ ἰουγ ἀεῖδ!]5 ἴῃ 1ἴῃὴ6 τοι ῃμοά εοτρίογοα ΤΥ ὃὈς 

ποῖϊεά : (1) Ηδ ρῖνεβ ᾽Ϊ5. οΟὨ]αγθ βυγηθο οὶ] Ὡδηλθ5, οδοἢ οὗ 
ΜΏΙΟΝ σΟΏνΟΥ5 (ἴο 411} νῆο ἤδᾶγ 10) ἃ β'ψῃηϊδοδηΐ τεδοῃίηρ. [Ιἢ τη ϊ5 
ΤΟΙ ΠΟ, 85 ἰῇ ΤΏΔΏΥ ΟἾΠΟΙ Ῥοϊηΐθ, 158 8ῃ [Ο]]ονγε οΟἸΟϑ οὶ ἰῇ ἢ Ϊ5 
[ΓΔ0Κ. 

(2) Ηδπ τραΐκθϑ ρυδ)]ὶς τεοϊῖαὶ οἵ ἢΪ5 ἀΐβρταοθ δηᾶ βοϊτοῦ, ποῖ ἴογ 
(6 56ἴε οὗ ΞυτρδῖὮΥ ΠΟΙ ψΊ σϑηβαιοηδὶ τηοῖϊνα, θὰ Ὀδοδυδα ἴῃ 
ὯΟ ΟΠΟΙ ΜΑΥ οουἱά ἢδ Ῥγεβοηΐῖ ἢϊ5 πηεϑθᾶρθ. Ης τῆ ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β 

ἃ 5[ἴΟΓ (Ῥοιβοῦδὶ ἴο θ6 5.6) [ῃγουρῃ ψὨοἢ ἴο ἴδδοῦ ἢ 5 ἔεϊον- 
ςουηΐσγγηθη. Τῇδ υηΐχια ΤὨϊηρ 15 ποῖ ἴπ6 δνθηϊ 1156]{, ψὨΙΟὮ 15 

ἴοο υδϑιὰ], ΠΟΙ ἴῃ 5ἴοιγυ οὗ ἴῃς ὄνθηῖ, νι ηϊοἢ ἴῃ δηοίῃοτθ του ἢ 

ψΟῦ]ἃ ἤᾶνα ὈΘΘη ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ βοδηάαὶ ; αϊ ἴΠ6 16]]}ΠἸηρ οὗ 11 ΌΥ Ὠϊπὶ 

ὮΟ ν»ὰβ ἴῃ6 νἱοῖτη οὗ [Π6 5ἰϊπδίίοη ἀθϑοιθεα. Τῆδι 115 ὕσο- 

ἀυςεά ἃ ρῥτοίουπά ἱπρταββίοη 15 Ὀογοηά δΔὴγ αυδϑίίοῃ, δηα 115, 76 
ΤΩΔΥ ὙῈ6}] ΘΙ ΡΡΟΒΘ, ψγ)ὰ5 ἴῃ6 πιοῖϊνε οὗ ἴῆ6. ῥσόρῇδὶ ἴῃ πδγγδίηρ ἴϊ. 

ῬοΙμπαρβ ἣἢς ᾿ΐ5η65 ἴὸ Ἔχρίαΐπ ἦιϑὲ ἤονν ἢ6 οᾶτης ἱπίο ροββεβϑίοῃ οὖ 

τῆ πηεββαρα (υ.5.); Ὀσῖ τΠϊ5, Δἴῖεσ 411, νγᾶβ ΟἿΪΥ ἴο τῇδκα ἴῃ6 τγε5- 
8866 1156] ποτα ἀεβηϊῖα δηα τόσα δυϊῃουγίδίνθ. 

(3) ες ργεδοῆδβ, 85 ἀϊά Απηοβ, ἀϊβοουγβαβ (1Π 811 τ ἰσῖθθη) ψῃ ἢ 
ΨΚ Τα ἰηϊοηἀοα ἴο ρετβυδάς ἴἢ6 Ρεορὶς ἴο δοοθρῖ ἴῃ6 πον ροϊηϊΐ οὗ 

νον ψῃϊοἢ Π6, δἱ Ὀἱτοσ οοϑῖ, δα αδἰϊαϊηθἃ. ὩΤῆεβα αἰβοουγβαβ 

(υ.1.)», [δουρὴ τιοάϊδεά ὉΥ Ἰαῖοσ ἱῃβογίοηβ, γεῖ ποτα ῥταδίυ ὈΥ 
οοτταριίοη οὗ [ἢ ἰοχί, 511} βου ἴῃς δνίάδηςς οὗ Ῥαϑϑίοη ἰῃ {Π 6 }Γ 

ἀεἸίνεῖυ. 
(4) 511} ἀποῖΐῃεσ τρειῃοά οὗ ργεβεηϊδίίοη νὰ8 δἀορίβα δῆοσγ ἴῃς 

ΘΧΘΙΏΡΪς οὗ Απιοβ, ἤθη ἴῃ6 ῥτορῆδί σοτηγϊ τε ἢϊ5 δά ἄγαββεβ ἴο 
στ ὴρ, δηά [8 βοουγεα (ΠαὶγΓ Ργθϑουνδίοη (ῸὺΓ 411] πηθ (ῦ.1.)... 

ΤἼΘ βυρρεβίίοῃ οὗ Μαγίϊ {παῖ [686 ὑτορἤῆθοϊθβ ῈγῈ ὭΘΝΕΣ Βροόκεη 
ἴῃ ΡΌΘΙο, θὰϊ ψατῈ οτἱρίηδ!ν στ το δηᾶ ἰηϊθηδα ἴογ ῥγῖνδῖα 



ΤῊΕ ΜΙΝΙΊΘΤΕΥ͂ ΟΕ ΗΌΘΕΑ εἶν! 

Ιεδαϊηρ διηοηρ ἴΠ6 ΡΘΟΡΙΘ, ἰαγβ ἴοο πιο δ ρ ἢ δϑὶ8 ἸΡΟῚ [ΠΕΙΓ 

Ῥγδβδεηῖ ἰόση, δηά, ἰῇ ΔηΥ οᾶ56, δηα5 ἰηϑυβηςοϊοηϊ 4515 1η ἴῃ 6 στα 

ίδλοϊ τῃδὶ [ΠΕΥ σοηβιβὶ οὗἁ “ ροδηβ ψῃϊοἢ ἀο ἠοῖ ρῖνα [86 ᾿ΏΡΓΘΒΒΙ ΟῚ 

οὗ μανίηρ Ὀδθὴ ρορυΐϊαῦ δα ἀγοθϑβθβ." ῬῬΟΘΓΥ γγὰβ ἴῃ6 πηοϑῖ ΡΟΡυΪΑΓ 

ἰογλ οὗ δα ἀγϑϑ5 Ὀδίογε δὴ Οὐδηῖϊδὶ δα! ης6. 

3. Ἡοβερα [4115 ἴῃ ψ ἢ Απλοὸβ ἴῃ ἴἢ6 ὩΘῊῪ ΡΟΪΟΥ οὗ Ρο ο4] 
δείοηῃ. Ηδξ δοϊἀβ ἢο οΠῆοθ, ὄχϑῖοῖβδθ8 ΠΟ αΐγθοῖ σοηΐζοὶ. Βαϊ 

τῆοτα [ἢ 8ῃ [ἢϊ5, ἢ6, πκ Μίιοδῆ, ᾿ἰνθβ 1 80 δἰ ὩΟσΡἤΟΓΟ τόσο γε γε 

ἴδῃ ἴῃδἱ οὗ Απηοβ οἵ ἰ54141ἢ. Ὁῇῆα Ἰαϊῖοσ σδῖὴθ Ἰηἴο ἀϊσγεοὶ σοηΐϊδοϊ 
σῇ [ἢ 6 του] ΡΟΥΟΣ, Ψ Ώ116 τῃ6 το οἢ5 οὐ 1ἴῃ6 ΓΌΤΤΊΘΙ ΜΈΓΕ, δἵ 
ἰΙεαϑῖ, ἱπαϊγεςῖ. 1 ψᾶϑ, ἴῃ οἴῇεσ ψοτάβ, 4 ργιναῖα σδίμοσ ἴῃΔη ἃ 

Ρυδ]ὶς τα πἰϑῖσγ. (α) Ηἰβ ρο σαὶ νὶοννβ (Ρ. 6111) τψοσα τόσα ἀθῆ- 

ὨΪ6, ῬΕΙΒΑρ5, ἴδ ἴῃοβα οὗ Απποβϑ, δῃά ἴῆοῪ δὰ ἴο ἀο τῇογε 
αἰβεῖη Εν ἢ Ὠοπια δἤδὶτθΌ ΤῊϊβ ἰδεῖ, τοροῖμοσ ἢ τἴὰ6 υἡ- 

ῬΙεαδαηΐ ὑσοϊηϊηθησα ρίνοη ἢϊτπὰ ὈΥ ἢἰ5 ἀογηξϑῖῖος σγεϊδιίοηβ, δηᾶ 

ἜϑΡΘοΙΑΙΪν ἴῃς ΡΟ] ἶςΑὶ σμαγαςῖοσ οὗ ἴῃς ρεσοά (ΡΡ. οχὶὶ ἴ.), τιδάς8 

815 ΟΥΚ ομα οὗ ρϑου]αγ ἀπ που γ. ὙΠ6 ῥσορμοῖ τησϑδὶ 5111 ἤᾶνα 

Ὀεδη δοοοσάδα ἰαγρα ἐτεεάοτῃ ἴο ἢανε Ὀδεὴ ρεγπ τε ἴο Βρθᾶκ 50 
ἔγεεῖν ἴῃ ἘΠ τ65 οὗ ϑυς ἢ ΡΟ] ἶσα] σοηξιβίοη. (2) Ηοβεδ᾿β γεδαϊ 6585 

ἴο ἀϊεσ ἔγοπγ [6 ὑσορμεῖβ οὗ θυ! εγ ἀάγϑ, ἴῃ γτεΐεγεηςσε ἴο ΡΟ ΠΟ 4] 
τηδίϊοτβ, 5 ῃοϊενογίηγ. Τὸ ἀἰῆεν τοτὰ ΕἸ) 4 ἀπά ΕἸ15Π4 ἴῃ οοη- 

Ὡδοϊίοη ἢ [86 [ἢ αρίϑδοάς ψνὰβ ἃ ἀδγίηρ τπἰηρ ἴο ἀο, Ἀϊ 1ἴἴ 

598 Ἔνθ ἢ ΠΊΟΓΘ τοι ΚΑΌΪῈ ἴπδὶ ἢ6 5ῃοια ρὸ Ῥδοκ δηά Ρᾶ55 δῃ 
ορροβίηρς Ἰυάριμοηΐ 85 ἴο ἴῃς αἰν᾽ βίο οἵ ἴῃς Κιηράοτῃ (σ.2.). Ηἰ5 

ῬΟΪΠΠ δ] τ ἰΒΊΓΥ [ἢ5 ρᾶ5565 ἰῇ τονε ἴῃ6 ἡδίϊοηδὶ ἢ βίοσυ οὗ ἴνο 

σοηϊυγίο5. ΤΊηπ6 Ὧδ5 ϑῃονῃ ἴῃ ψίβαάοτη οὗ ἢἰ5 ροϑοη. (3) Ηἰϊς 

διτυἀς τονατὰ ἴῃς Ρτορῃεῖϊς ΡΟ] Ιου οὗ ἴΠ 6 ραϑῖ 15 ὯῸ ΤΏΟΥΘ β6νοσα 

ἴδῃ ἴδ ψῃϊο ἢ ἢς Ποὶά5 ἰοναγὰ [6 ῥγθϑὶβ δηὰ ργορῃθῖβ οὗ ἢΪ5 

ΟΥ̓ {ἰπ|65 (ο). (4) ὙΥΒ Π15. Ρο σαὶ δια α τοννασγάὰ [δῇ ἰ8 
Ἰηνοϊνεἀ [16 ᾳυδϑιίίοῃ οὗ ἴῃς ΤυἀΑἱπδῖῖς γοίθσθοθθ ΠΟῪ βἜΉΘΓΑΙΥ 

ΔΞΒΙΡὨΕα ἴο ἃ ᾿δῖοσ ἀδΐς (Ὁ. Ἐς Ἰἰχ). 
4. Τῇ οΠτοηοϊορίοδὶ οσάογ οὗ ἴπ6 ναγίοιι βίαρε ἴῃ [Π6 τ] 5Ί ΤΥ 

οἵ Ηοξϑαᾶ 15 ποῖ Ἔνθ 845 οἶθᾶσ 8ἃ5 ἴῃ ἴῆ6 οδϑα οὗ Αἴηοϑ, δίῃοθ ποι ΟΣ 

ἴῃς οἰγυσῖυτα οὗ ἴῃ6 ὈοοΪΚς ΠΟΙ ἴλ 6 δχίθσγῃδὶ Ἔνθηΐβ πλᾶῖϊτα σοηςΡυ- 

ἰἰοης οὗ ἃ νΕΣῪ ἀεδηϊϊα ἡδίυτχα. 

(1) Αἱ [86 τἴπι6 οὗὨ ἢ΄5 πηαττίαρα (750 Β.6. Ὁ) Π6 ννὰ5 Ὀγοβυ τ ΔΌΪΥ 
ἃ γουηρ τη8ῃ, Δηά, 1ζ ἢ15 οσσυραδίίοη ννὰ5 [δὶ οὗ ἃ ργἱδϑῖ (Ὁ. οχ]Ἱἕδ), 

ἢϊ5 τηϊηἀ δα Ὀδοη ἀνα! ]ηρ Οἡ 5δοσεα {ΠΙΏρϑ (ΟΣ ΠΊΔΩΥ γοᾶτθ. Αἱ 



οἶν ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

ἤτοῖ ἤδηάᾶ πε ραϊηθα ἢϊ5 Κηον]εαᾶρα οὗ [ἢς εν] ὑγδοίίοθβ οὗ ἢϊ5 
[6] οὐν- τ οϑίῖβ, δηα {Π6Ὶγ οἷοβα ϑϑοοίδῖθϑ, [6 ὑγορῃεῖβ. 

(2) ὙΠ Βη ἴνο οὐ [γε γϑδᾶῖβ (747 Β.6.) ἢ6 [45 5415 εα ἢΪπ)- 
5615 ἴο ἴπ6 ἀοοτῃ οὗ [εῃυ}5 ἀγηῃαϑίυ ; [ἢ15 15 δῃηπουηῃσεα ἴῃ σοη- 

δοζίοη ψ| ἢ τ. 6 ὈΪΓΕῚ οἱ ἢΪ5 ϑοὴ (716 Ζγ66]}). Ηδ, ἀουθ]655, ἐχρθοϊεά 
19γ26]᾽5 οοΐαρβα ἴο Ὀ6 σοῃϊθι οΥΔηΘΟΙ. 

(3) ΝΠ ῃ 51Χ ΟΥ ϑενθὴ γὙδδῖβ ἴη6 ἴτάρϑαγ οἵ ἢἰ5 16 ἢδ58 Ὀθθῃ 

εηδοϊοα ; {Π6 σϑᾶὶ 94]}] ἴο ὑγεδοῇ ἢδ5 σοῖὴξ ; ἴῃ6 ρτεαῖ τηξϑϑᾶρα 85 
ὍΘΘῊ τοοοὶνοαᾶ ; [ετοθοϑῃ Πᾶ5 αἸοα, δηα δηλοῦν ἢδ5 8εῖ ἰῃ ; ἰπ- 

Ῥοτίδηϊ δῃηπουπησειηθηῖβ σοηοογηίηρ ἴῃ6 πἴυγα ἤᾶνα Ὀδδη τάς (ἢ 
[Π6 5γ 0 011. Ὡδτη65 ρίνοη ἴο ἴῃς ἴῆχεα οὨΣ]άγθῃ οὗ ἢ15 ψ 6). 

(4) Ῥυπηρ μα ποχί 5ἰχ ΟὐΓ βενθὴ Ὑθδτβ (742--735. Β.0.), ὙΠ ὨΪ5 
ψ]ς ρὰϊ ἀννᾶὺ (Ὁ ἢ6 σδηποῖ ΠΟΥ ᾿ἰνα ἢ ΘΓ, Πονανεσ λυ σῇ ἢδ 
Ιονθ5 617), ἢ6 Ρῥγδδοῇθβ ἢ15 ᾿Ξ ΟΠ ΘΑ, ΒΟ, 5, Ὀγθδιῃηρ ἰηϊο 
[δ 411 ἴ[ὴ6 ψδγιητῃ δηᾶ 411] [6 ραΐῃ οὗ δὴ δροηϊζίηρ ἢδασί. 

ὙΤΏ686 ἅτ ἴῃ6 γεδᾶῖβ οὗ γενοϊυ το δηα νδοὶ ]δίοη, οὐ ἄδοδὺ 8Ρ- 

Ῥτοδοῆῃίηρ εἷοβα ἴο ἀδδίῃ, ---- γαῖ ψὶτῃουῖ ΔΎ ὮΟΡΕ, γεῖ ἢ 4 

[αἰτἢ ἴῃ Ὑδην ἢ ἰμαϊ 15 ϑίτοηρ δηᾶ εοἰθδάίαϑβί. 

(5) Βαϊ ποχὶ ὃ Ὗε ἀο ποῖ Κῆονγ. [Τι 15 ἐπηρτο 40 ]6 παῖ, 11 
Απλοβ, ἢς Ἰἰοῖς ἤΠοπηβ δῃά ψϑηὶ ἴο [υἀδἢ, ἴῃδτα ἴο ῥυΐ ἢΪ5 ντιηρ5 
ἰηἴο ἔογῃῃ, δῃηά ἴο ἱποϊαάθ ἴπ6 [υἀαἰςτὶς γείδγεησθα  ὨΙΟὮ ἀγὰ ἴῃ ἴῃ 6 

Ῥτεβεηΐῖ Ῥοοκ." [Ι{ 15 ργορδῦϊα ἴπαὶ ἢ νὰ5 βραγεὰ [ἢ6 ψοσβῖ ΔΡΌΩΥ 

οἵ 4]1, [ῃαϊ οὗ 56ϑίηρ ϑαιηδγια ἴῃ Γ]η5 δηα ϑγδ6] οδιτίθα σαρίϊνα. 
ὟΥε μᾶνε ποιῃίηρ τομὴ 15 1105 ΟΥ ρθῃ ἰαῖθσ [ἤδη 735 Β.Ὁ. (9.5.). 

5. ΤὮαο οἰδοίεηου οἵ Ἡοϑβθδ᾽ 5 ΤΊ ΤΥ ἰ5 Ἔν ἢ ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΑΙΪΥ ροΓ- 

ςεἰνεα [ἤδη νμὰϑ5 ἰῃδὶ οὗ Ατῆοβ. Τῆς ίδεϊ βἰαϊεα ἀῦονε (Ὁ. οἱϊν) ἴῃδῖ 
Ἡοϑοδ᾿β ἰθδοῃίηρ ἴσης ἴῃ 6 Ὀ4515 οἵ βυ ρϑεαυθηῖ ΗΘ Ότενν ὈΓΟΡΏΘΟΥ, 

[86 αςεϊ ἴῃδι [ἢ 656 υἱΐογδησοβ ὑγοάἀμποδα 50 ρτϑδαΐ δῇ ἱπρτοβϑίοη 8ἃ5 

ἴο δηα ρῥτγεβογναίίοῃ, ἴῃς δα αἰ οηδὶ ίδοῖϊ [παΐ ΤΟΥ 6.6 50 5: ΤΟΏΡΙΥ 

ἔε!ξ 45 ἴο τεαυϊΐϊγα ἔοσ {πε ῖσγ οἰ υο! ἀδῖοη δηᾶ ἰητογργείδιοῃ ἴῃ 6 οοτὰ- 
τηθηῖβ δηᾶ διηθηαπηθηῖβ οὗ ἰδίου σθηθΥδ Οη5, ὑρτονα 8 ΕΟ ΘΏΟΥ 

οὗ βοσνίος δηά ἃ ρεσιδηθηοΥ οὗ ομδγδοῖου οὗ ἴῃς Πρ μαϑὶ ογάθσ. 

81ο. ΤῊΕ ΠΙΤΕΒΑΕΥ ΕὈῸΕΜ ΟΕ ΗοϑβξαΑ. 

ΤὭς σοττιρῖ δἴδϊα οὗ ἴῃς ἰοχὶ οὗ Ηοβϑα τηδῖθϑ ἴῃς βἰυαν οἱ [8 
ΠΈΟΓΑΓΥ Ῥγο  ]Θὴ5 Ὀοιἢ αἰ βίος: δηα υηϑαἰϑἰδοίοτγγ. 

4 Χ}}0., Εν. 



ΤῊΕ ΠΙΤΕΒΑΕΥ ΕΟΕΜ ΟΕ ΗΟΘΕΑ ΟἸΪχ 

:. ΤῊΘ [Δ0]6 οὔ Ὁ. οἷἶχ Ὄχῇθιῖδ ἃ νον οὗ ἴῃς ὍΟΟΪΚ 8ἃ5 ὸ ΠΟῪ 

δανα 1ἴ, ἢ (4) [ἢΘ Ἰαγρογ αἰν!β᾽οη5," δηα (δ) ἃ βεραγαϊίοῃ οἵ [ἢ 
ΟΥ̓ ΡΊΏΔ] δΔῃηα ΒΘοοη ἀΔΓῪ 6] θη. 

2. ΤὮΘ ΘΘσοΠΔΙῪ Ῥᾶβϑᾶροϑ 7 ἴῃ 1ῃ6 [0] ον ηρ [4016 [4}} ἰηῖο ἔουτ 

δτοὺρϑ : (1) Ἀθίδγθησθϑ ἰη Ηοβϑα ἴο [ἀδἢ ἀγα ἔογ ἴῃ 6 πιοβῖ ραγί [6 
πΟΥΚ οὗ ἃ ͵μαάαίεης εαἀϊῖοτ. Τα Ὀδ515 οσ [15 ἀδοϊβίοῃ 15 ἰουηά ζὮ 
ἴη ἴῃς ἔδοϊ [πὶ ἴῃ ἴῃ6 ρτϑαῖ τὴΔ)] ΟΥΠΥ οὗ σα565 Ὧ0 βυῆηοϊοηϊ τηοῖϊνα 

σδῃ Ὀ6 ἀϊδοονεζοα ἴο δχρ]αΐίη ἴἤεῖ Ἡοβοδηῖς οτρίη, 16 τῆς 

τηοῦνα οἵ ἴῃ6 Ἰδαίου δαϊῖοσ 15 οἰ θασὶν δνιάθηῖ; Ὀαβϑίαθβ, [Π686 ρ458- 

Βᾶρ65. 1 ὩΘΑΙ ΘΥΟΙΥ οδ86 ΟΟὨΪΔΙΏ ὈὮΓΑΘ65 ΨΏΪΟΝ ἅτ ἰαῖθ, οΥυΓ 

Ἰητογίοσο ἢ [6 τγίτηϊς οἰσαςσίυγο. Τῇδ ῥτίμοῖραὶ σᾶ565 δῖα 

(ἢἣ6 (ΟἸ]ονίηρ : τὖ, ἀχειηρίηρ ᾿υἀδὴ ἔτοῃ ἴἢ6 σοτηηρ ἀοβίγυσςοη 

(Ρ. 213), ἴα οσἤδηρε οἵ “15Γ86]" ἴο [δῇ ἴῃ οἷ 15 15.1. 64. τοῦδ 
1282. 6114 [ῃγτοδιθηΐηρ [ἀδῇῃ πιτῃ Ἰαάρσταδηϊ (Ρ. 291) ; 8.5, σουΡ- 
᾿πηρ [δῇ τι Ι5γὰ6] ἴῃ ἰτδηθργεδβίοη (Ὁ. 324) ; 12᾽"} (1132), 

σοηϊγαϑίηρ [45 (Δ ] 655 ΜῈ 15.461᾽5 ἸΥΟΔΟΠΟΤΥ (ΡΡ. 276 {). 

ΛΥΏ116 Κυδηθδῃ 15 σοσίδ ηἷγ ἴοο σοηβοσνδῖννα ἴῃ ἢΪ5 ἰγεαϊμηεηϊ οὗ ἴῃ 6 

]υάεϊςιῖς ραβϑᾶρθβ, γε σδῃηοῖ ἄστεα νι Ματγιὶ (Ρ. 8) τ[μαἱ Ηοβοα 

ὭΘΨΟΙ ἴῃ ἃ 5ἰηρὶα οᾶ56 σοίοττοα ἴο [πἀδἢ ; Οὴδ σδῇ βοδοοὶν σοῦ- 

οεἶνα ἴῃ. 6 Ροββι ΠΥ οὗ δα οἢ ἃ τπϊηρ. [Ιῃ 4} δῃηὰ κ" ἴΠπεῖὰ 15 ποιῇ- 
ἴῃς ὙΠΙΟΝ ἀδηηδηαβ 8 ἰαῖοτ οτἱρίη. 

(2) Ιὰ 15 ᾿ππροβϑῖθ]6 ἴο τσοοηςῖ]]α ψ Ηοϑβοδ᾿β βἰϊυδίίοη δηά 
ἀεοϊαγδίοης σογίδίη Ῥᾶϑϑαροθ γΓαίδσστηρ ἴο [5γ86]᾽ 5 πιΐιγα, [6 50- 

οΔ]1εἀ Μεβϑίδηϊς δ᾽] υϑοηβ. Τῆδ ῥσόρῃδὶ ᾿ΪδΙΉΥ Τοργοβϑθηῖς [5γᾶ- 

615 Γι 85 οἷοβα δ Ὠδηά (ν...). Μοτγτδονου, ἰἴ 15 ΔρρδγθηΥ δ 

᾿ττο ον ῦϊα αἰδαδῖοσ (135) νος 5 [Ὠγτεδϊεηθα. [Ι͂ἢ ΔῺΥ οδβ6 
ἀφαῖϊῃ δηά 5ῆεο] ἃσὲ ἤσγβί ἴο ἀο {πεῖς ψόοῦῖκ (1315), ΠοΟῚ ἰ5 Ὑδηνθῆ 
ἃ ἸὨΔΏ ἴο ΙΟρΡοπΐ (11 132.2). ὙΤΏσβα ρᾶβθᾶρθβ, 1Ππεογείογα, ἀγα θἢ- 
γον Ἰηςσοηπίϑιοηΐ 1 Ἡοβοθδ᾿β ροϊηϊ οὗ νον, δηα αἰτγαοΥ σοηῖτα- 

. ΦΎΠετΤο ἰκ Ὧ0 στοιπὰ ἴογ ἴῃς κυρρεκίίοη οἱ ΟΥἅϊΖ (Οεεελ. 11..93 Β΄, 214 ΗΠ, 430 5) 

ἴδ᾽ ἴἤθτο αὸ ὕνο Ηοβϑαβ (οἢ 5. 1-2 δη 4-14) νυἱτἢ δὴ ἰηΐοσγναὶ οὗ ΠΗ͂Υ γοδτϑβ, ἴον ἴῃ6 

Ετεδλὶ σἤδηρες Ὀεΐνδεη τἢ6 {{π|65 οὗ Τετοροᾶπὶ 1]. δηὰ ἴποβα νυν ἢ ἱπιπιδαϊδίεὶΥ 
[ο] ον εα ἅττα δηϊγεὶν πυβοίοπι ἴο εχρ δίῃ {π6 αἰδοτγοηςσεθ. Οἱ, Κυς. Φεπ, 11. 

424, ὙὮΟ ρίνεϑβ ἃ Ὀὑσχίεΐ ᾿ἰϑσὶ οἱ Ἴχργεϑϑίοῃβ οοπιτηοη ἴο Ὀο(ἢ αϊν] 5: Οἢ5. 

{δε ἱπίοερτίν οὗ ἴῃς Βοοΐὶς οἵ Ηοβεδ ννὰ58 ἤγϑίὶ ἱπηροδοῆεαὰ ὉγΥ δίυοῖκ (1828), 

ὙΠῸ τεραζάςα ο-9 ἃ5 ἀϊβρίαοε ἃ. Ἐδαάςὶοῦ (1842) το]οοϊοὰ 46:0 γ610; Οτγἅϊ (1853) 
τιδα οἤδρ5. 4-14 ἰαῖϊα ; ψηἶϊς 514. ΟΡ) 1. 577, ὑτεραγεὰ ἴῃς ννὰῦ ἴογ (ο., Ὗνε., 

σῇς., Νον,., 4Ὧπἃ οἴδοτβ. 

ΤΟΣ Ννε. νοΐ. 41); ϑ8ῖ4. ΟΡ)Ὶ. 57)7: ΟΑΒ5. 1. 224.-.226; ζο. ΖΑ͂. ΝΤ]. .8ς- 
2890; οἡ ἴῃς οςοπίγαιγ Κας. Ζέπ). 11. 322 1. 
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ΤΗΕ ΠΙΤ͵ΤΕΚΑΕΥ ΕΟΕΜ ΟΕ ΗΟΘΕΑ οἰχὶ 

ἄϊςει τὴ6 ταργοβεηϊδίίοηβ ψ Ὠῖο ἢ ἀγὸ Γπηἀδιηθηΐαὶ ἴῃ ἢἷ5 Ὀγοδοῆίηρ ; 
ὯΟΓ οδῃ ἰξ Ὀ6 5ῇονψῃ [παῖ [ΠΥ ἃ. βροΐίκθῃ, οἰϊπεσ, ἴο 4 ἀϊβεσθηῖ 

δυάΐδηος (ν1Ζ. ἴπ6 (Δ 1] ἰοσ 1Π6ῚΓ Θησουγαρσοιηθηῦ), οὐ ἂἱ ἃ Ἰδῖεσ 
ἔμπης ἴῃ Ηοβεδ᾿β τ] 5 συ." Βοϑι 65, [ΠΟῪ ἰηϊοιταρὶ τῆς Ἰορίςαὶ 

ἀενεϊορηθηῖ οὗ ἴῃ6 τπουρῆϊ ἴῃ ῥαγίουϊαῦ ρᾶββᾶρθβ (υ. 5 ρα.) 
Δη4 5ῆον 4 ἀεἤηϊϊε σοηηδοίίοη ΜΠ τἴῃ6 Τπουρῆϊ οἵ Ἰαῖοτ ῬΓΟΡΠΕΟΥ: 
ΤῊΝ στηδίοσιδὶ 15 ὉΠαῸ ΘΒ ΠἸΟΏΔΌΪΥ ἰστοῦλ Ἔχ! ]ς {1Π|65. 

ΤΈς τοοσζς ἰτηροτίδπι ρίδοθβ αγὸ ἰἢς (ΟἸ]ονσίηρ : 21-8 (110.-21}). ργοπιιβίηρ 6 5- 
ἰοταϊϊοῃ ἴο Ὑαδννε ἢ 5 ἔδνοσ, ρτεδῖ ἱποεαβε οὗ ρορυϊδίΐοῃ, δῃὰ ἴῃς σευηΐοῃ οὗ 
15Ξταεὶ δπὰ 7υἀδῃ υπάετ ος Κίηρ (ΡΡ. 245 ἴ.); 28.9 (6. 17.) ἀἜ5ογι δηρ ἴῃς ἀ 5.10 }}- 
ὩΔΙῪ τηεᾶϑυγεβ δάἀορίεα ὈΥ Υδηννεἢ ἴἰοὸ τοϑίοτε 1586] ἴο δῦ 56 ῃ565 (Ὁ. 236); 

216:18 (14-16) Ξειτἰηρ ἑοτῖ ἢ δε 5 Ῥύυγροβα ἴο ταβίοσο ἴβγδεὶ ἴο ἴῃς ρυγγ δηὰ 

ἸΟΥ οὗ Βεῖ ἢτγβὶ ἰονα (Ρ. 228); 239-55 (18.238) ρἱοϊαγίηρ ἴῃς απϊνεγβαὶ Πδγηοην δηὰ 
Ρτοσρεγ τ ὑμδὶ ψ1}} ρτοναὶ! νβο Ὑδνν ἢ ἀρδίη Ὀεϊγοϊῃβ βγαεὶ ἴο Ηἰπιβεϊ 
(ΡΡ. 241, 244); 37, δῃηπουποίην [5γ86]}᾽5 τεΐυση ἴο Ὑδνεἢ δηὰ ἴῃς Μεβϑίδηὶς 

Κίην ἴῃ ἴῃς ἀαγβ ἴο σός (ρΡΡ. 216, 223); 1185: 96. 105.11 σινίηρσ [6 ἀβϑδυγᾶπος 

ται Ὑδῆν δ᾽ Β δηροτῦ 15 ρρεδβεὰ δηὰ ἴδαὶ ἣς νψ}}} τεσ! [ἢ ἐχὶ 68. ἔσο Εργρῖ 
δηὰ Απϑογτία (Ὁ. 372); 142. 0.8), σοπίδιηΐην ἃ ς8]}} ἴο τερεηΐδηςςε ἰο]ονσεὰ ὈΥ 
ἃ ἀεΞξοτὶ ριΐοη οὗ ἴΒε ρτεδῖ ργοβρεῦν δηὰ ρδδος σομβοαυςηῖ ὕροη ἴἢ πε ταβίογα ἢ 

ἴο Υδδνν 5 ίδνοσ (ρρ. 408 {.}. 

(3) Α τά στοὺρ ἱποϊυ 65, 85 ἰῃ τῇς οᾶ586 οὗ Απιοβ (ρ. οχχχίῖν), 
ΡὮγαβοϑ δηά βϑηΐθῃςθβ οὗ ἃ ᾿δεοδηΐοδὶ, δγοδθοϊορίςδὶ, ΟΥ Ὠἰβίοσιο δὶ 
σμδσζδςῖοσ, ἰηβοσῖεα ὈΥ ΨΥ οὗ Ἔἐχρδηϑίοη δηὰ Ὄχρδηδίίοῃ. 

Ἡετςε Ὀεΐοηρ, ἐφ. 413, “ (ογ ροοά ἰ5 15 5ῃαδάε""; 56, ““ ψῈῸ ἘΠ εὶς ἤοοκβ δἀπὰ 
ἰδεῖς μετά θ᾽"; γ5, [δ σοτηρδτγίβοῃ οὗ ἴῃ Ῥυΐῃοαβ ἴο δῇ ονεὴ δῃηὰ ἃ ὑδίεν Κίς 
αἰ ἴῃς ἄτε; γ169, “115 [πεῖς βοοσῃ")); 885, “825 ἃ νϑβϑεὶ ἡ ῃεγεῖῃ ΠΟΏ6 

ἀεῖ σμιεῖ ἢ ̓ ; οἵδ, ““σογη᾽); 995, “845 ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οὗ Οἱυεδῃ"; οἷθ0, “1η ἰἴ9 

βτεὶ βεᾶϑοῃ "; 1οδ, “'΄οὴ δοοουηΐ οὗ δῖ5 ρίουυ Ὀεοδυβε ἰξ 85 ροπα ἰῃῖο οχὶϊα 

ἴτοταῃ δἷπι""; 1014Ὁ, “δ5 Θῃ δ᾽ πηδη βροϊ]εὰἂ Βεῖμαυθοὶ ἴῃ ἴῃς δ οὗ Ὀδι1]ε"; 
125 (15), τηαρτιϊ γίηρ {πε Ῥγορδεῖῖς ρμδδα οὗ Μοβεβ8 σψοῦΐκ; 1345:7, ργεβεῃτηρ 

Τλςοῦ ἰπ ἃ ίδνοσδθϊ]ς ᾿ρδῖ, 

᾿ (4) ΤΒ6 ἐουσἢ στοῦρ Ὑ1]1 ἱποϊυθ τα ϑοο Ἰδηθουβ ρἴοβϑοβ δηά 
Ἰηϊογροϊδιίίοης (Ὁ ψϊοἢ, Ῥοθαρθ, Ὡ0 ϑρϑοΐαὶ τηοῖϊνε ΔΎ Ὀδ6 
ἀϊδεονετε. Α5 ὄὌχδιῇρ θβ οὗ ἰῃῇε Κἰπὰ τᾶν Ὀδ οἰϊεά ;: 83, “ταὶ 
[ΠΟΥ ὯΔΥ ὃς οὐΐ ΟἿ᾽" ; 85, “ον Ἰοηρ Μ}}} [δ νῪ 6 ἱποαρδῦϊα οὗ 

8 Μοϊῃῃο]ὰ, 



οἰχὶϊ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ῥυπιβτηθηῖ "; 8101} οἷ“. οὗ“, “ ντἢ γ αοά "; ο5", ““ ΘΠ 1γ.᾽»" 

(5) (ΙΒ. 1:4} Ξἰαπᾶς Ὁγ 5610, δηὰ 15 ἃ ὑχγοάυςϊ οὗ ἴΠ 6 Ἰδῖοσ νυ ϑάοτι 
Ροτοα (ΡΡ. 416 [)." 

4. ΤΠ ᾿πΐοσγηδὶ ἢϊβίοιυ οὗ ἴἢ6 Βοοκ οὗ Ηοϑβοδ νγὰ5 Ῥεσῆδρϑβ 85 

[ΟἸ]Ο5 : --- 

(1) Ηοβϑὰ μἰπλβεὶῇ ρσερασγθα ἴῃ6 οο]δοίίοη οὗ βευτηοῃβ (0.5.), 
ἰοχοῖθοσ ἢ της ἰηϊτοάυσίίοη εχρ δἰ πηρ ἢ5. 68}} ἴο ργεδοῆ. [Ι͂ῃ 

[Π15 οᾶ56 ἴῃ 6 ἐχρίδηδίοηῃ οἵ ἴῃ 64}} σοπ168 δῖ ἴ[ῃ6 Ὀδριπηϊηρ (ταῖμοσ 
[ἢΔΏ, ἃ5 ἴῇ Απηοϑβ, δίϊεσ [Π6 βϑυπηοῃβ οὗ οὔδρβ. 4-6, οὔ ἴῃ βαϊδῇ, 

δίζεσ [6 ΒαΥπΊΟἢ5 οὗ σἤΔρ5. 2--5) Εἰ Π6Υ Ὀδοδιβα 1 85 ΟἿΪῪ ἃ Ῥατγί 
οὗ τῇ6 ὈοοΟΚ ἂἀπᾶ δδᾶ ἤδνοῦ Ὀδθὴ ῥγεδοῇῃεα οὐ τηδᾶδ ῬυὈ]1ς, οὐ Ὀ6- 
οδιι56 ἰἴ νὰ [πουρῆϊ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο ἃ ὈΙΟΡΟΙ υπηαεοχϑίδηάίηρ οὗ νῆδῖ 

[ο]] ον. (2) Τῆα ]ΒΙπηθης οὗ Ἡοβοδ᾿β ἰἢχοαῖϊβ ἴῃ ἰῃς (4]] οὗ 

Θαιηδγα (721 Β.0.) πηυϑὲ πᾶνα σίνθη ρσγεαῖ ργοτηϊηθηςσα ἴο ἴῃε ὈοΟΪ 
ἴὴ ΤυἀΔἢ ; ἴῃ ΔΗΥ ο456 1ἴ νγᾶ5 Κπονῃ ἴο [5δ΄δῇ, νῆο οἱ Ηοβϑα Ὁ 

πῃ υδίηρ τῇῆ6 ψοτάβς δ. ΓΚῚ (Ηο. 5} - 15. 59), τῆς. τπουρῆὶ οὗ 
Ηο. τοῦ ἴῃ πε τγείγαϊῃ οὗ 8ὶβ τουτὶ Ὁ] 6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ οἡ ἴῃς ἀδγ οὔ )υάρ- 
τηδηΐ (15. 215. 3), ἀπὰ [ῃ6 ρῆγαθα Ὁ Ὁ (Ηο. οἷὗ, 15. 15). 
(3) Αἴ βοὴβ ἔπιε, ἴῃς ῬΟΟΚ ννᾶ5 νοσκαα ονϑῦ 1η 4 Κιηά οἵ Τ υἀαϊςιὶς 

Γονςοη. ΤῊΪ5 45 ποῖ ργθὄχι!ς, οσουστίηρ ἴῃ 1ἴῃ6 αἀδγϑ οὗ 7οϑβί δῇ, ὦ 

Ὀυΐ Ροβί- Ἔσο ; 8 Ὀδοδυβα (4) 17 15 ΔΡΡΑΓΘΏΤΥ ᾿ηβετῖεα τυῖτἢ τοίοσ- 
Θῆςσ6 ἴο ἴπΠ6 ἀε]ϊνογαησοα ἔγοτη Θοηηδοῃ ΓΙ, δηᾶ 115 ροϊηΐϊ οὗ νον 

ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟ5 ἴῃ6 ἰαρβθα οὗ Ἴοῃϑι ἀθσαῦϊα ἴἰπηθ δίηοα [πδὶ δνεηῖ, 
(δ) τῆ ἱποϊυβίοη οὗ Τυἀδἢ ἴῃ 8." τεῆεοῖβ ἴῃς ἀϊδαβίεσ οἵ ἴῃς ὅχὶ]α. 
(4) Αἱ 4 ἰδίογ τἰπλς, ἔο]ονίηρ ἘΖΕΚΙΘΙ δηά᾽ ΠὨεαυΐεσο- βαίδἢ, τς 
Μεβϑίδηϊς ἱῃβοσιίίοῃβ (0.5.) σεῦ τηδᾶβ ψῃ]οἢ ΘΏΓΓΟΪΥ σπδηροά τῃς 

σΟμδσδοῖοσ δηὰ {ιηοϊίοη οὗ ἴῇ6 Ὅοοκ. (5) Ετοῖὰ μηδ ἴο [ἰπ|6 

ἀυπηρ 41} ἴῃ656 ρεποάβ τῃοα ! ἤσδίοῃ5 οὗ ἃ 1655 ἱτηροτγίδηϊ σμᾶτᾶς- 

[6Γ ΜΟΥ ἱπῃοογρογαῖδα ; δηᾶ ἴῃς ῬΟΟΚ ἀἰϊὰ ποῖ ἴδε 115 ργεβεῃΐ ἰογγη 

ὉΠῈ] τῃ6 Οτροὶς Ρεποά, βἴποα 1419 γγᾶϑ ὈΧΟΌΔΟΪ τοί ἃ ρατὶ οἵ ἴξ 
ὈΠ11] [δὲ [π|6. 

4. Τηδ ρϑηοσαὶ βἰσυσίατε [οὗ ἴῃ6 ὍΟΟΚ 85 υπάοτϑίοοα ὈΥ ἴῃ 6 

4. Οὗ, δ' 5 δὐἀϊπίοη ἴο 139 (Ρ. 392). Τ᾿ Μαπίὶ, Ὁ. το. 

{ Οοτί, ΤᾺ 7., τ8ρο, ὑΡ. 345 ΕἾ 
ᾧ Μαπί. 
Ι! Οἵ. Μαγιὶ, γνἴο ἀδηΐεβ ἴῃς υϑὰ4] ἀἰϊν᾽δίοη Ὀεΐννεθη 1-3 δηὰ 4-14 οἡ ἴῃς στουπὰ 

{αὶ (4) 1-3 ὅτε ποὶ ἔγοπι δῇ δαγὶϊεσ ρεγίοα ἴδῃ 4-14, (ὁ) οἤδρ. 3 ννἂ5 ποῖ ἃ μαζὶ οὗ 

ἴῃς οτἰρίηδι Ὀοοῖὶς, (4) οὔδρ. 2 Ὧ85 πιογα ἰῇ σοοπιπιου ἡ ἱἢ 4-14 ἤδη ΠΣ δηα 3. 



ΤΗΕ Π|ΤΕΒΑΕΥ ΕΟΕΜ ΟΕ ΗΟΞΘΕΑ ΟἸΧΙΣ 

Ῥτγεϑοηῖ υτὶζοσ ἢ85 Ὀδθη Ῥγοβεηϊεα δβϑθηια!ν ρον. [Ι{ Ἰηο]υ 65 

[γα ΟΥ ΟἿ ὈΓΟΡροϑ.]ΟΏ5 : -- 

(1) 19 4119 ἃ ϑἴοσυῃ, ὈΠΕΗ͂Υ Δηα 5ἰ ΠΠΡΙῪ ἴο]ά, οὗ ἴῃ 6 Ῥσγορῇοι 5 
ΟΥ̓ ἴδγνγ ἐχρογίθηςσδ, ἡδιταῖϊθα ἰῇ ρᾶζί ἴο τῆδκα Κπονῇ ΠΟΥ͂ ἢ6 

σΔΙῺ6 ἴο “46 ἴῃς τηεββᾶρὸ ψΠ] ἢ ἢ6 νγᾶ5 ἴο ἀδἸ νου ἴο ἢΪβ8 ΡΘΟΡΪδ6. 
(2) 257 Ὁ ΕΊ59 195. 1ὴῆ6. ῥτορῃθι 5 βυρραϑίίοη οἵ ἴῃς μισαμέμρ, 

οὈϊδϊηδα ἴῃ ἴῃς Ἰρῃϊ οἵ ἷβ ον Ἔχροσίθηςα, ἴῃ 115 Θχρδηδιίίοη οὗ 

15γ26}᾽5 δἰ [πδιίοῃ. 
(3) Ὀίβοουτβαβ υἱἱογεα ἤτοηι {της ἴο {ἰπη6, ρυΐ ἰοροῖμοσ νου 

σὨγοποϊορίοδὶ οὐ Ἰορίςδὶ το]ατ οη5ἢ 10," --- ἃ στοὺρ οἵ ἰῃϊτίθθη, ργε- 

ΒΘΩΠῺΡ, ὉΠ 66Γ ναγγίηρ οἰτουτηδίδησοϑ, ἴῃ6 ἀουῦ]ς τπῃουρὰϊ οὗ ρὴ ΐ 

απα ἐπευΐϊαδίς δωρίσασιεη  (4--ἰ4}). 

5. ΤὭδ οδχίθσηδὶ ἢἰδίοσυ οἵ ἴῃς Βοοῖκ οὗ Ηοβθα τῇδ Ὀ6 ὈΠΘΗ͂Υ 

τταοθ. (1) Οη ἴ1ἴ5 σοπηδοιϊίοη τῇ οἴου ὑσορῃοῖὶς Ὀοοΐβ5, Φ. 
ῬΡ. Οχὶ]νὶὶ ἢ ; δηᾶ οἢ [15 ποῖα αἀἴτεοῖ ἰηἤσοποθ οὐ Ῥσορθαῖϊα 

1πουρῆΐ, τ. Ῥ. εχὶν. (2) ἴ[π ἴῃς δροοτυρῇδὶ ᾿ἰτοταΐατθ, ΕςοΪα8. 
490" ταεηίοηβ ἴῃς “ὕγψεϊνε Ὀσορῃεῖβ,᾽" δηὰ ἴἴ 15 χυϊῖε σοτγίδίη ἰῃδῖ 

Ηοϑβοᾶ ςοῃϑοιτυἰϊεἀ οης οὗ ἴῃ6 ἴνεῖνθ. (3) Ρῃΐο χυοίε5 Ηο. 145 
δῃά 142, 116 Το βερῆι5 7 5ρεᾶκς οἵ Ξαἰδὴ δηᾶ “τῆς οἴει ψῃ ϊοἢ 

ΨΟΓ6 ἴνοῖνα ἴἢ ΠΌΣΑ ΟΓΙ,᾽ ὑηἀου τ αν τοίογτίηρ ἴο ἴῃ 6 δχὶϑιϊηρσ ῬοΟΚ 

οὗ τῆς ἵν εῖνα Ῥτορθεῖβ. (4) [ἡ ἴῆς Νὲν Ταβίδιηεηϊ: Ηο. 255 15 
αυοϊεά ἴῃ οῃι. οὗ΄ (γεγο τΠ6 Ῥτορῆεῖ 5 πποπιὶοηθα ὈΥ πδπ16) ; 
65 ἴῃ Μδί. οἷ 127: τοδίη Σὰκε 245, Εδν. 616. σαὶ ἴῃ Μαῖ. μ᾽ὅ δηὰ 

13. ’΄ὰ : (οσ. οὖ, (5) [115 ρῥίασε ἴῃ ἴῃς (δηοῃ δἱ ἴῃε ἢδδά οὗ τῇς 

Βοοκ οὗ ἴῃς Ἴ ψεῖνα 5 Ῥτο Δ ὈΪΥ ἀπε ἴο 115 σοπηραγαίνεὶν ἰᾶγρα νο]- 

ὍΠη6. Σ [18 τρῇϊ ἴο ἃ ρἷδοα ἴη ἴπ 6 (δῆοη 85 ἢξενοσ Ὀδθὴ συσϑιοηθδά. 

8 ΟΑΞ5. 1. 222 (ἰο]ονίηρς Ηἰ. δὰ Κυεος. ΕΞ ρ2, 11. 310) εἐχαρρογαῖοβ τ 5 σἤδγδαο- 
ἰοτσς ννἤθ Ὧδ 5405,“ [ 5 ἱπῃηροϑϑῖῦ]α ἴο βεραγαῖα ἴῃς 5εοϊίοῃ, Ἰοὴρ 85 ἰΐ ἰ5, ἰπίο 

5 ΞΕ ΟΏ 5, ΟΥ ἰπῖο ογᾷοϊθϑ, βίγορἢβϑ, οὐ ρετίοαβ." Οἱ, Ενν.᾽5 αἰνϑίοη (ἔογ ἀειαϊ δὰ 
τείυϊδίοη νυ. ϑίπι. 30 4) ἱπίο τες ραγίβ, (α) 4-6}1} α, (σοά᾽ 5 ατταϊψηπιδηῖ οὗ 19γδοὶ; 
(ὁ) 6118.--οϑῦ, 15Γδ6]}᾿ 5 ρυῃβητηθηῖ; (2) 910--1 410. τονΐονν οὗ βαγὶγ Ὠἰβίογυ, ν ἢ ννοτάς οἵ 

ντηΐϊηρ δηὰ οσοπιίοτί, ΑἸδο τ. 5 διγσδηρεπιεηΐῖ, (α) 4-8, ἀεδα]ϊης νυ ἢ 5γα 6} 5 συ; 

(ὁ) φ-Ιῖσε!, τὨγεδιθηΐηρ ρυἰσπηδηῖ; (2) 1112. τ410. ἃ Πικίοη οἱ ἴῃς ἴνο ρῥτεοεαϊηρς 

1τουρῃῖβ 1 ἃ ὑγοπιῖδο οὗ ἤορδ. {.4π|. Χ. 2, ὃ 2. 

τ (ἢ τῆς Βανγίοηίδη σδπιατα, ϑαδα δαίλγα, οἱ, τ4 ὄ-πιπ α: “ΤΏ οτάσσ οὗ ἰδ 
ΡῬιορδοῖοδὶ ῬοοΚΚ5 15 [05., [υ.., 84., ΚΙ., [ε., ΕΖ., 15.,ἴε Ὑνγεῖνο. ᾿παϑπυςἢ 845 ΗΠ οσοα 

“98 ἰἴῃ6 ἢχϑί, ἃ5 ἰΐ 5 νυτ θη, "16 Ὀερίπηηΐης οὗ ἴῃς ννοτὰ οὗ ἰῆ6 ἱ,ογὰ ὈὉγ Ἡοβεδ' 
(Ηο. χ2), ννε βῃουϊα ἐχρεςοὶ ἴῃς Ὀοοΐῖ οὗ Ησοϑοις ἴο οσσιρΡΥ ἴἢ6 ἢγοὶ ῥἷδςο, αἱ ᾿δαϑὶ οἵ 

ἰῆς ἔουτ ἙφΟΠ ΘΠ ΟΓΔΆΓΥ Ργορἢοῖσ, Ηο., [5., ἅπι., ΜΙ. Βυῖ Ὀδοδιι56 ἢϊ5 ὑγορῆςον ἰ5 

ντπίοη ἰορείῃοσ νυν ἴἢο5ς οὗ ἰἢς ἰαϊαϑὶ ργορῇῃείβ, Ηρ., Ζο., απὰ Μαὶ,, ἢς 15 οουπίοὰ 

ΜΠ (ἢεπὶ " (ὙΜΠα ΘΟ οοτ᾽ 5 [γα πϑίαιίοη ἴῃ Ογισὲπ οὗ ἐς ζαμποη ο7] ἐλε Ο. 7. Ὁ. 13). 



οἸχῖν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἘΞ. ΑΜΟΘΩ ΑΝῸ ἩΟΘΞΕΑ, 

ὃ 20οθ. ΤΗ͂Ε ῬΟΕΤΙΟΑΙ, ΕΟΕΜ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΗΌΞΕΛ. 

1. ΤΏΘ Δηδίορυ οὗ οἴμοσ δηῃοϊοηΐ ᾿τογαΐῖαγο ϑῃουὰ πανα συρ- 
δεβῖοα Ἰοηρ ἀρὸ ἴῃ6 ὑτοραὈ ΠΥ τὲ 15Γ86]᾿ 5 ΘΑ ΪΎ Ῥσορπμεῖς Ππ6τὰ- 
ἴγ6 ψ͵ὰ5 ΡΟΕΙΓΥ, δηὰ ἴῃαϊ 115 Ῥδγτ οι ]αΓ ἴοτπλ 5 ομς δάαριθάὰ 

ἴο ἰῖ5 ΡΘου ΑΓ Ῥυγροβθα δηά ἤπηοιϊίοη. [18 ΘΟ ΘΠΟΥ ψνὰ5 ἀδῖίοχ- 

ΤηΪ Πα 1ῃ ΠΟ 5124]] τηθᾶϑυσα ὈΥ 115 σαρΑΌ ΠΥ οὗ ἰγδηβηγβδδίοη. [1 

6 ΚΘΕΡ ἴῃ τη ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ6 σμδγδοῖοσ οὗ δαιὶν ᾿Πἴθσασυ εἤοτί 

ΔΙΏΟΩΡ ΟἴΠΕΥ πδίίοηβ," υΐ 4150 ἴῃε ψοπάεγβι] δε ῖ65. οἱ ροδίϊοδὶ 
Ῥίθοαβ ἴῃ ἴῃς Ο. Τ'΄, θερ!ηηΐηρ ἢ ΠΘΡοτδἢ᾽ 5 βοηρ (Τὰ. 5), ἵγὙὰ τῇδ 

ποῖ ἀουδι [ῃ4ὶ ἴἢ6 οἱά οτγδοϊθ- ἴόοσγῃη ψουἹα Ὀὲ (Ο]οννεα ὈΥ βοιηθ- 
(πἰηρ οὗ ἴῃ6 βϑατὴθ Κίηά, Ὀαξ ὨΙΡΏΘΙ 1 τ, 85 ψε}] ἃ5 ἴῃ [ῃπουρῆϊ. 

Ομδ ν}}}] Ἔοχρϑοῖ ἃ τηποἢ ἰῦσοσ ἰσεθάουῃ ἴῃ ἴοττι ἴῃ ρίθοοβ ψῃϊοἢ 
ΨΕΙΘ ΒρΡοίθη σαῖθου ἴδῃ βυηρ, δηα ἰἰἰκεννῖδε ἃ ρτθδῖοσ νδυεῖγ. 

ΤῊΙΒ 11 5 ἰμαΐ οσοδϑίοῃβ ἴῃς οὨϊοῖ αἰἤδσθηοα Ὀοῦνεθη Ῥτορμεῖῖς 

ΡῬΟΘΕΓΥ δηα ρβ4]πΔ ροεῖσυ. 
2. Α5 [ΔΓ ῬδΟκ 825 1812 ἃ Ὀδρίηηϊηρ 5 τηδᾶς ὉγΥ Κοίου ζ 

ἴῃ Ροϊητηρ οὧὖοἱ [ἴῃς ἱπαϊςαιίίοηβ. οὗ βίτορῇϊς ἐογιηδίίοη. 1Ι͂ῃ τ84ο 

Εν ὃ υϑεὰ (ες ψοτγτὰ “ 5ίτορῇδ "ἢ ἴῃ ἀδβοπθίηρ ἴῃς ἀἰνδοη5 οὗ 
ἃ ΟΠδΡΙοΥ ΟΥΓ ρίεςα οὗ ρτορδεῖϊς ἀϊς!οη. [Ι͂η 1847 ΒΑΓ τοςορηϊζεά 

{πΠ6 Ῥγδϑεῆοςα οὗ βἴτορῃεβ ἰῇ Ατῆοβ, σῆδρό. 1-4.- ϑοῃ)οϊτδηῃ, ἰῇ 

1884, ΡΙοβεηϊθα ἃ ἰσγϑδίῖϑα οὐ ἰδ βϑἴσορῃϊιμς βἰγυοσΐασα ἴῃ Ἡδῦτεν 

ῬΟΘΌΥ ; δηά ἴῃ 1887, ΟΠδη]θ5 Α. Βηρρϑ, ἴῃ ἃ 56 1165 οὗὨ διίίοἱθβ, [ 

ΟΡΘὨΘΩ ὕρ ἴδ 500] 6οῖ τότε ψιάεὶγ ἴο ἰῃ6 ΕΠ ρ] 158-59 ρα κίηρ νου]Ἱά. 

Τῆς Ρυδ]οδιίοη οὐ Μυ]οῦβ 2219 ροῤλείη ἐπὶ ἐλγὸρ τγοῤγώρπο- 

ἤελεη Ζόγηι (1805) ἢ ἀγουβεα ἃ Ὡδν Ἰηΐογαϑὶ ἴῃ ἴη6 βυῦΐεοῖ. Ηδς 

ΤεοσορηϊζΖαα τῆς οχἰβίθηος οὗ βίγορῇθβ 85 αἰνίϑίοῃμβ δοοοζάϊηρ ἴο 

4 Τῆς ρΡοείΐς ομαγδοῖου οὗ δηοίΐθηϊ ᾿ἰἰογαῖογα 5 ἢΠΠυσιταϊο ἃ Ὀν ἴῃς ΟἹ σατηθ5ἢ δρὶς 

οὗ (πῃ Βαρυ)οη δ π5 δηα ἴῃς Ἡοπιγοετῖο Ροσθπι5 οὗ ασϑθοα. 

1 δίονοτα, “είγιοδε δίμαάϊτη, Τ. 93. 

2 ας: διε Μιοό “πὰ ἐδ γεάξζρεν δαίονιος παεσὰ ἐλγεν σἱγοῤλέδολένη Απογάμμε᾽ 

ἐἐδεγεεἴεέ (1813). 
ᾧ [πη μὲς δνοῤρλείεη Ὧες ΑΔ εη Βωμπάες (τϑὶ δὰ, 1840). 
Ι Πεόνγαίεα, ἸΝ. τότ Η,, 2ο1 Π΄,, Ὀεΐπρ ἃ ἀδνοϊορηηθηὶ οὗ [6 Παρίου οὐ ἩΘΌΓΤΕΝ 

Ῥοεῖσυ ἰῃ ἢἷ5 διῤὀῥέεαὶ δίκαν (1883). 
4 Ἐοϊϊ]οννεά ἰῃ σϑοϑ Ὁγ Πὶ5β δγοῤλεμόδαι πὰ Κεοῥοηείος, ἴῃ ἴῃ6 ῥτεΐδος οὗ νῃϊοἢ 

Ζεπηεν (Ολογρεεᾶηρε ἐνεὶ Θμεὴς (εν ιαίριδη, 1806) 15 ομαιρεὰ νἱἢ ἈΡΡΙΌΡΠΑΜΕΚ 
ἴῃς ἰάεα δηὰ 1Π6 ἰογηλοϊορΎ ἢγϑὶ υ5εα Ὀγ Μά]]ογ. --- 



ΤΗΕ ῬΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΕΟΕΜ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝ ΗΟΘΕΑ οἶχν 

ἴ(ἢ6 τουρϊ, Ὀυΐ τηδιηἰδιηθα ἔασῖποσ τπδὲ ἃ πον οἰθπχθηΐ οχίϑιθα 
γΠΊΟἢ Ὀουηά [ἢ 6 5 ΟΡ65 τοραῖθοσ ἴῃ ἃ ἀΐβοουτβα, ι5ῖ 85 ργδ ]ε]- 

ἴδ Ὀουηα τοροίμοῦ ᾿Π 65 ἴῃ ἃ νθῖβθ6. ΤὨΪ5 ἢ6 ςΔ]]6α Ζεοπείοη.δ 
Βείοσε βεοίῃρ Μι]ογ 5 ψοσκ, δηᾶ Ζεπηθτβ (1896) 5οιγενῆδῖ - 

ΒΙ ΓΑ ΑΓ Διτδηροιηθηΐῖ οὗ Ατὰ. 1ἷ--216, τὴ6 Ῥτγεβδεηΐῖ νυ τοῦ δὰ ῥζγο- 
Ρᾶτθὰ δῃηᾶ ρίνϑηῃ ἴο ἢ15 οἰδβϑϑθβ ἴῃ βοῆδγης οἵ βίτορῃϊς βἰγιοίαγα 

((ογ Αππιοϑ) Ῥγεβεηϊεα ἰὴ [18 σοιϊμπηθηῖαιυ. Τρ ἢτγθί οπδρίοθσϑ 
ὍΟΙΘ ΡΟ Π5η6α ἴῃ [ἀηυδγΥ, 1897, δηα ᾿ἰαῖοσ τῆς δηΐγα ὈΟΟΚ ἴῃ 
Δυραυδβῖ, ϑερίθιθεσ, Οοἴοῦεσ, 1898.} ὙὍΤῆε βἰπισζαγα οὗ Ἡοβϑα 85 

Ὦεγα Ῥταβεηίθα, δἰ πουρῇ Πηϊϑηεα ἴῃ 1808, ννᾶ5 ἢγϑῖ ρυ 5Π 64 ἴῃ 
ρατί ἴῃ Οοἴοθοσ, τ9οο. ἢ 

Ο(οπιτ θυ οη5 ἴο ἴῃς 5ίγυσίυγε οὗὁ Απιοβ σδπΊς ὙΟΤΥ͂ ἰγεσυθπὶ ἴῃ δηά δῇἴεσ 
ῖοοο. (1) ΕἸΠποτβὶ (1900), δυρροβίηρ ἴε ὈοοΟϊκς ἴο ανε οὔ ρίπαϊεα Ῥεΐνψεεηῃ 

638 δῃὰ 621 8Β.ς., δἀναποεά ἴῃς νἱὸνν ἰῃδϊ 1 ννὰ8 ψυϊτοη 'π ἴνο Ρδτγα}]εὶ ςο]- 

πη8, 1Π6 5ἴγορῃεβ δἰϊεσῃδίίηρ Ὀεῖννεε ἴἢ6 σο]υηηβ. ϑίηοε Ῥοιἢ οὗ δἷ5 

Ῥτεδγαίβεϑ ἃτα σσοηρ, ἴῃς τε5.}}15 ἀο ποῖ ῥζονς αἰ βίδεϊοσ᾽υ. Τῆς ᾿ὨΘΟΥΥ δ8 ἴο 

ἴδε ἀαῖε Ὀτεθιρροβοβ ἴῃ6 εβϑεηῖ14] ΠΥ οὗ ἴῃ ὈοΟΙ, δῃὰ πὸ δα άϊοηβ ἀγα 

τεοορσϊζο, ὍὨε σοϊυτη ἸΒΘΟΙΥ ἱπνοΐνεβ ΠΊΔΩΥ ἴγϑηβροϑ  Ἰ ΟΏ5, ἔδνν οὗ ψῃϊο ἢ 

πῆρτονς [ἢ ρῥγεβεηΐ σοπηθοϊίοῃ, 16 θοὰς ἅτε αἰβι Ὡς ΕἾ ἱπίετίοσ. 1 δά- 

ἀϊίου, ἰγγε συ αν ἴῃ ἴῃς Ἰδηρίῃ οὗ ᾿ἴπ68 15 ἃ τηδυϊαὰ ἰεδΐυτε οὗ ἴῃ6 ἀζγδηρο- 

54 Ἶῃ 8 οδϑα οὗ σεβροπϑίοῃ Ἴοπιρί εἴεϊν οασγεἃ ουἱὐδονεγΥ ᾿ς οὗ ομδ ΞτοΟρἢδ 

οοὐτοϑροησᾶσ ἴο 115 (εἰ]ονν θὰ ἴ[ῃ6 ποχί ϑδίγορῃε εἰἴπεσ ἢ} νεγῦα] οχδοίηθββ οὐ ἰῃ 

τουδὶ, 45 ἃ ῥᾶγᾷ οὶ οὐ δὴ δι {6515 (ΜΏΠΕΓ, δὲς γοῤλείξ, 1. το). “ΑἸοημ 
ἴνο [ἴὴ65 ἴῃ6 τῃουρῃϊ δηαδανοιθα ἴο τηοαϊίν ἴῃ 6 ἰογηι; οὐ ἴῇ6 οης δαῃπὰ ἰῇ παῖ 

τεβροηβϑίοῃ. ἈρΡΡθδῦ5. ΟἿΪΥ ῬΑΥΪΥ πηδᾶς δνϊἀδηῖ, [που Ρ ἢ δἰνναυϑ ἰῃ ἴῃ6 ϑλπια ροϑίϊίοη, 

ἐ.6. ἴῃ ςογσγοϑροηαϊηρ [ἴπη65; οὐ ἴπε οἵἴδπετγ, ἰη τῃδὶ 1 ΘΧΠ 115 156] ποῖ ἴῃ Ρδγα]]εὶ 

[λϑῃῆίοη δηὰ ἰὴ ᾿κ6 ννοσάβ, Ὀυὶ ἰὨγουρ ἢ δη 6515 ἀηα [Πγου ἢ ΚΟ- σου αἰ ΠΣ οἵ 

δἰ ψογας, ΠΟ ΓΟ- ΘΙ ΡΠ Δ 5126 ἴῃ ἃ ,ΘΔΙΟΓ ΟΥ̓ 1655 ἀἄδρτοα ἴῆ6 58 Π|6 ΟΥ 5, Γ 

1πουρῃϊς ᾿" (ἐδιία, 1. 192). ΜΏΪΕ τα ἰδοῦ, ννὶο ἢ ὯΔ65 [αἰοαὰ ἴο ραΐῃ ρεπεγαὶ 

τεοορτιίο, οοηΐδίῃ5 πηυςῇ δαὶ 15 ἱπιοσεϑιηρ, δηᾶ, ἰῃ 5οπηῈ ᾿Ά565, ἸΔΥ γΘΔΙΪΚ σον Γ 

(ἢε ίαςοῖ5, ἵννο βεγίοιιβ αἰ βου ἶε5 ορροϑβς ἰἢς δοςερίβηοσε οὗ ἰΐ 85 ἃ ψνἱοἷν ργονϑι] ῃ 
[εαῖυτο οὗ [6 ΦΑΣΙ ΡΟΘΙΓΥ, νἱΖ. (1) ἴῃ ΔΥΡΠΓΑΓΥ πηθαβιγα ἀϑϑυτηθα οσ [ἴη65, [Π6 

{ἴπεὸ ἴῃ δδοὴ οδϑε θείην τηδᾶὰθ 85 ἰοῃρ ΟΥ 85 5ῃογῖ 45 ἴῃε ἴἤθοσυ ἀσπηΔΠ65, ἐς. ἴῃ 

οπς βἴτορῃες (Απι. 39-12) τὲ ἰουπὰ Περίαπηείοτθ, Πεχαπιείεσθ, απ Ἐἠπχείοτα; ἴῃ 

Δποίμοσ (Απιὶ. 77-9) τὸ ἰουπὰ πεχαπιείοσθ, ρεηίδιηείοσβ, {γπιθΐοσϑ, δηα αἰπηθίουβ ; 

(1) ἴδε υἵίεν ἱπαϊδογεηςς οὗ ἴῃς δυΐϊῃοσγ ἴο ἴῃη6 υηϊνεγϑα!ν δοϊςηον]εάσοα γα} 15 

οὗ ἰονοσ δηα δϑρδϑοίδ!ν ἰρσῆοσ οτ  ἰς 5π|. 

ϑες 4177. 1. (7}4πυδτγ, 1897), 716 Διῤίέεαϊ ᾿γογίά, ΧΙ. (1808), ἀπὰ ἴἢ6 
εηἴἶγε ἰαχῖ τ ἶϊἢ ἃ ῬΑΓγΆ]16] ᾿σαῃϑίαἰίοη ἴῃ τὰν δὐνμούμγε οΟ7 ἐάλε 7ἐχὲ οὗ ἐάε δοοῖ οὗ 

ἄσιος (Ὠ)δοθηηΐαὶ ῬυὈΠ οδίοη 5 οὗ ἴῃς {7πἰνογϑὶγ οὗ ΟΠίοαρο, 1904). 

14.4λ52. ΧΝ1]. ττῖς; τ[ἢ6 τετηδίπάᾶεσ οὗ ἴπε ἰαχὶ (08. 4-14) ΠΊΑΥ ὃς ἰουηὰ ἰῃ 
452. ΧΧ. 8ς-ο4, ΧΧΙ. χ-21; δηὰ ἰἢε οοσγεϑροῃαϊηρ ἰγαπϑίαἰίοη ἰη “εέῤῥέεαΐ 
Ἡογἰά, Ὁεοςτθεσ, ᾿9ο4. 



ΟἸχνὶ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τηδηῖ. (2) [δὴν (1901) ῥγεβεηῖς ἃ βοβεῖῖα ψϊοῆ Ὧ᾽δθ τοῦ ἰπ σΟΙΏΠΙΟΣ 
ἢ ἴμδὶ οὗἨ τΠ]8 σΟΠΊΠΙ ΙΔ (οἷ, ει. ἴῃ86 ἴννο ἰτεαϊπιεηῖϊβ οὗ 138-28 δπὰ 
710 11), Βαϊ δίβ ἰχαπάπιεηΐαὶ ργεπιῖϑε ἴηι (ῃς οτἱρίπαὶ οτάδυ οἵ ἴῃς Ὀοοὶς Βαβ 
θη τηυοἢ Ὀτόκθῃ Ἰηἴο δηὰ ἀϊἰβίυγθεα βεοῖηβ απινατγδηῖϊθὰ, ΤὨΘ ἰγδηβροβ ἸΟἢ8 

ϑυρρεβίεά ἀο ποῖ ᾿ 5} γ 1Βετηβεῖνεβ (οἷ. ἐσ. 8158 (ηἰτὰ δάάγεββς 31-δ.41-8 861 
91.464), (32) 5ϊενοεῖβ (1901) " ρἶνεβ ἃ ἰγεδίτηεηϊ οἔ Ηοβεᾶ 1--2 δῃὰ Απιοβ 1--3, 
Ὑ ΒΙΟἢ Ὀτρβ οὐΐ [6 Ροβ51:  1111165 οὗ ἴ8ε ροεῖὶς ἔοστῃ ἰῇ 80 ίασ 85 1815 Ὁ Ο Υ ἢ 5 

ἴῃς πιεῖγα, 2.5. ([ῆς ἴοπε-ρῆγαβε, ἔπε [ἴπῸ, δπὰ ἴῃς ρεσῖοά. Ης ργβϑοιῖςδ!ν 

'σηογαβ [6 5ἴτορῃϊ!ο βίγαοίυζε, ΔΙ ΒΟ Ρἢ τγεςορπηϊὶζίηρ 115 οχίβίεηςε (ΡΡ. 1223 8... 

ΤὨΙβ ἰσοαϊτηθης 5 ρεου τὶν ἀείεοϊϊνε ἰῃ 115 (Δ αγα ἴο ἴᾶκα ἰπίο δοσουῖ Ἔνθ 

18ε πηοϑὲ σΟτΩΠΊΟΏΪΥ δοοαρῖεα τηοαϊβοδίίομβ οὗ με ἴεχί. (4) Οοπάδηη (7}γ, 

1001) δάορίβ Ζοηποτβ σῃοτδὶ ϑγβίεμ, δηὰ διγαῆρεβ ἴδε ἴοχὶ οὗ Απιοβ (ἢ 

τῆς ἐχοαρίίοῃ οὗ 281-41} 68.-)17) ἴῃ ἃ βεγίεβ οὗ βίζσορῃββ οσουγτίηρ σΟΠΒΙΔΏΥ ἱῃ 

ἴῃς οτγάδθγ: βίτορῃς, δηιβίσορῃς, δἰϊετῃαῖὶς βίγσορῃε, βδυρροβεά ἴο ἢᾶνα Ὀδδῃ 

σομδηϊεα ὈΥ ἴνγο σμοῖτβ δἰϊεγπαίεϊγ. 1}1Ὲἢ δαάϊιίοη ἴο ἴδ 561{-ονἱἀοηΐϊ ἀοίεοϊα οὗ 

ἴῃς [ΏΘΟΥΥ 247 52, (οῃἀδιηΐῃ ρσίνεβ η0 αἰϊεπίϊοα ἴο ἴδε τοβυϊβ οὗ ἰβιοτγίςδὶ 
οὐ Ἰοἶθπι, ἃπα 5ῃμονβ δῃ Ἱπα!βεγεηος ἴο Καθ Ἰορίοδὶ ἀπ γϑὶβ ; ἐφ. 5᾽.6 οδπηοῖ 
6 Ῥτουγσῇῖ ἱπῖο οἷοβε γεϊδιίοη ψἱτἢ κἷ-. 10.186 (τς) Βαυτηδπῃ (1903) ρῥτοσβεάϑ, 
ὌΡΟΣ 1,δῃτ᾽Β ἴἤθΟΥΥ οὗ ἴῃς ῥγεβεηὶ αἰβογάεσ οἵ ἴπε Ατηοβ ἰεχῖ, ἴο γθουρδῃϊζο ἴΐ 

ἱπῖο ἄνες δά άγβββεβ (ν.5.). Αϑίάδβ ἔγοτῃ [88 πη  βϑασυ ἰγαπβροβιτοηβ ἱηνοϊνοα 
ἴῃ ἴῃς διγδηρσοιηθηῖ, [18 ψψοῦὶς 15 Ἕπαγδοίεζεα ὈΥ 15 σδγεΐι! δρρὶοαϊίοη ἴο 

ἴῃς δηϊίγε ἴοχὶ οἵ Αἴμοβ οἵ [δες τηροίσίοδὶ ῥυϊηοὶρ]ε5 ψογκεά οὐ ΒΥ ϑίδνοσβ. 

(6) Μαγῖΐ (1903) Ὀά5εβ 8 σΌΠΙΠΘὨΓΔΤΥ οα ἴδε 5βίγορῃϊς βἰσυοΐασε οὗ ἴδ 

Ῥοοῖκ, θυΐϊ δα5 βυιοἢ}δ ἰτεααεηϊ τεοουζβα ἴο ρίοββοθβ δηὰ ἱπίεσροϊδιίομβ 85 ἴο 

τοηάογ 818 ροείίςδὶ δἰγυοΐαγα νεῦῦ υποοτϊδίη. Τῆς βῃδιζοσγίην οὐ 31-614 Ἰηἴο 

ἰουτίεοη ἐταριηδηῖβ οὗ δα άγοββϑοϑ, δηὰ ἴῃς ἰγεδϊτηοπὶ οὗ [ἢ6 νἱβίοῃβ δῃὰ ἴῃς 

Ὠἰβιογοαὶ δρίϑοα α ἃ5 τἤθγε ἤγοβθ, δῇ σδγίδ ΠΥ ποῖ Ὀς Ἰυδι πε, (7) Νοιννδοῖκ 
(Αυρυκί, 1903), ἴῃ ἴῃς βεσοπά εὐϊίοῃ οὗ ἴδε “76»όε΄- ΑΓονιηιδ αν δἀορὶς Βδυ- 
ΤῊΔΏΠ 5 ργθϑθηίδίοη, θυϊ τη ..68 η0 ῥγδοίΐςδὶ υ8ὲ οὗ ἰδ βίγαοϊυζα ἰῃ ἢ5 σοτὰ- 
ΤΕ ὨΓΔΤΥ. 

(οπιίτθυϊίουβ ἴο ἴῃ βίγυςζυτε οὗ Ηοβοδ αν ποῖ Ῥεθῃ 850 ηυπιόῖουῦβ. Οὐ 

Μεγ (06Η.),7 5ϊ[Ἵνοῖβ (1901), Οοπάδτηΐϊῃ (7υ]γ, 1902), ὃ ἀπὰ Μαιι (1903), 

ἴῃς 5δὴθ σεηογδὶ βίδϊοτηθηῖ τηδῪ Ὀ6 πδὰς 858 ἴπαἴ ΔἸτεδὰγ ργεβεηϊεὰ σοποθγηϊην 

{Βεῖς τεϑρεοῖδννα ᾿τγθαϊτηθπῖβ οὐ Ατηοβ (ν.:.). 415 ἃ τηδῖζεγ οὗ ίδοϊ, οἱ Μάϊον 
δΔηα Ματίΐ ἢᾶνε σεϑῖὶν σίνθη ΔὴΥ δάδαμυδίε οοπδιἀετγδίίοη ἴο {μϊ5 φιεβιϊοη. 

34. ΤῊ 5ἰδιγάαγα υὑηἱΐ ἴῃ ἴΠ6 βγβίειῃ οὗ Ηδῦτεν Ροδίτγυ, 85 ἴΐ 15 
ὯΟΝ τηοϑὶ βΘηθτα ν υηάἀοτοίοοα, ὨᾶΥ Ὀ6 οΔ]]6 ἃ ἴῃ6 “Οοΐ, οὐ 2οηε- 

2λγασε, 1.5. ἃ ΟΤα ΟΥ σοπιρἰηδίϊοη οὗ νψογὰβ μανίηρ ἃ βίηρὶε Ὀθδῖ 

Φὅ66 5 διμάέεη ἐκ ἰεὐγαίσελοη ἡείσξ, ὈΡ. 467-71, 473-09. 
ΤΟΙ δὲς Ῥηγοῤλεέεη (1896), οἢαρ5. ς, 6, το; «,)οῤλεηδαι (1808), οἴ 05. 2, 4, 7. 
Τ ΟΡ. εἰξ., ῬΡ. 466-70, ννῆδτα οὔδρϑι ΐ δηὰ 2 τὸ ἰγθαίθά. 

ᾧ Φευμς Δδιδῥίφμε, ΧΊ. 386-01, ἃ τεδιτδηρεπηθηϊ οὗ ΟὮΔΡ. 2. 



ΤΗΕ ΡΟΕΤΙΟΑΙ, ΕΟΕΜ ΟΕ ΑΜΟΩ͂ ΑΝῸ ΗΟΘΕΑᾺ οἰχνὶϊ 

οἵ δεσθοηῖ. Τῆδ ροβϑὶὉ]6 νᾶγίεῖ]65 οὗ [ἢ6 ἰοῃδ- ρῆγαβο ἅγὰ ἴουγ, 

νἱΖ. : ἃ ψογὰ (δοςθηίεα) οἵ ομέ 50]14]6, ἴπυ5, 2, ὧκ (1); " οἣς 
ΟΥ ἵἴνο νογὰβ τη κιηρ ἔσο 5.114 0165 1 ἴΠ6 σοσοηα δοςεηϊεά, τἢ.8, 

-- 2, κ (15) οὐ δ Ὡν (1; οἠδ οΥ̓́ΤΊΟΙΘ ΨΜοΟΓά5 τηακίηρ Ζάγέξ 
ΒΥ Δ 0165, ἢ ἴῃ6 ϑεοοῃμα οἵ ἰπϊγτὰ δοσθηϊθα, ἴἢυ8,. 2. οἵ 

--- 2, ΩΣ (1), ὙΠΠΞ (1); οὔθ οὔ ποῖα ψοσὰβ τηακίηρ 
,ρω» (οὐ τλοσθ) 50]1 40 165, ψῖὰ ἴῃς (Ὠϊτὰ οΥ ἐουἢ δοςεηίϊεα, 
ἴῃυ5,. 2. οΥ...... 2, Ὑπρ γΡυ, ΠΡ ΤΟΣ (1). 

[1 15 ἴο 6 ποῖϊεα [αὶ (1) ἴῃς δββϑθηῖῦδὶ της 15 ἴΠ6 ὥπε, ἴῃ 6 
ὨΠΡΟΙ Οὗ 50114]65 Ὀεὶηρ ἃ τπηδίζεσ οὗ Ὠ0 σοηβεαύδεησαθ. (2) Τῆς 

Μᾶσαδρἢ Ρ]Αγ5 δὴ ἱπιροτγίδηϊ ραγῖ ἴῃ σοΠΊ ]ΠἸΏρ᾽ ἴὑγῸ ΟΥ Ἔνθ [ὮγΘα 

ψοσας ἰηῖο οὔθ. (3) [ἢ δΔὴγ δἤοτσγί ἴο εχργεϑϑ ἴΠ6 σγιῆγηϊο πονε- 

τηοηϊ οὗ ἃ ᾿ἰΐπθ, τ οἢ σᾶγα τηυδὶ Ὀ6 σίνεῃ ἴο ἃ σοπϑβι ἀδγδίίζοη οὗ ἴῃ 6 

ἀεἴ8115 εοηποοῖϊαα, ἐν. ἢ Θερδο]αῖα ἰογιηβ (1ὰ  Ὠ]Οἢ τ ΒΕΙρίης 
νον Ὁ] ἀοαβ ποῖ οουηΐ ἰῇ ἰοσπης ἃ 501140]6) ; ἴ86 86 οὗ δεγνᾷ, 

ὙΠΙΟὮ ΤῊΔΥ ΟΥ ΠΊΑΥ ῃοΐ οσουηῖ 845 ἃ νον 6] δηα (ἢυ5 ἴΌΤΤ ἃ 5}]}14 0 ]6 : 

ἴ[ἢ6 ἰγεαϊμηθηΐ οὗ ρδγῖῖς]ος. (ρσθροϑι οηβ, σοη) ποῖ οηβ, δΔανοτθ5, 

πορϑῖνο5, ΡΓΟηΟΌΏ5, εἴς.) ἃ5 το 165 Δηα Θηο] ἰο5 ; 16 ΓΟ Θββίοῃ 

οὗ ἴῃ6 δοοθηΐ [ὺ0γ νᾶζίοιιβ γεᾶϑοῇβ ; [6 ρδῦ54] [ΟΓΠΊ5. 

4. Τε ἀπε, ἰὰ Ἡδεῦτγεν Ῥοδίσυ, 15 υϑυδιν 4 σοι δ ηδοη οὗ 

ΝΟ ΟΥὉ ΤΏΟΤΘ ἴΟΠ6- ρΡἤταβεβ. Τῆδ ροβϑι 1165 οὗ ᾿|η6- 5. Γυοίυγ6 ἃΓΘ 

Ὠυοτου5. ὍὙΏοβα τηοβί ἐγεαι θην ἰουηα ἴῃ Ατπηοβ δηἀ Ἡροϑβθδᾶ 816 

(4) τῆς ἀϊπηδῖοσ, πδάς ὑὉρ οὗ ἴνο ἴὉΠ6- Ρἤγαϑεβ, ἐν. τ ν 7) 6." -͵ 
Τηδ ἀϊπηδίοσ 15 ἰουηά, ἴοσ ἴῃ6 τηοϑὶ ραγῖ, εἰ ΠΥ 85 ἃ βῃοτγτίεηθά 
(ἡ.5. Ὀτδο;γοδίδιθςςς) {γταεῖεσ (16) δ᾽ 4), οὐ ἴῃ ἃ σοιηθιηδίίοη οἵ 

ἴνο ἀϊπηγείοτβ, ἴἢ 5 πιδκίηρ ἃ [εἰσατηεῖεσ (27.5.4 41..2Ὁ, οὐ ἴῃ τῇς 

Οἰπδἢῃ-ταθάϑυσα (ς ἢ Δ 89 “46:6. (δ) ΒΥ ἴᾶγ ἴῃ τηοβὶ σοιϊηηοῃ 
τῃονοιηθηῖΐ 15 [ῃδῖ οὗ ἴῃ6 {τ οἴοσ, σοπϑίβηρ οὗ ἴἤγεα [ΟΠ 6-ρ ἤγΑ565, 

ἐΚ. ΤΡ ὈἘΠΚΓῸν ὍΣ (155), ἸὉυϑοι ὈΝΓΞ ἸΧΞ (442), υὙΟΧῚ 3 ἘΣῪ 
(5.5). (ὦ Βάδσοσ σοι ηδίϊοηβ οὗ ἰοη6- ρἤγαβοβ τὸ οὗ 20“, 1.6. 
ἰοἰταπηθῖοσ, ἢ ἃ σδόβυγαὶ ρᾶυ86 δῇεγ τῆς βεοοηάα (3.34 .55), 
ἦσε, ἡ.ε. Ῥεηιδιλεῖεσ (235), ἴῃ τπηοβδὶ Ἵαϑθβ ἴο ὃς ἴδαθῃ γδίμευ 85 ἃ 

ΠΟΙ πδίίοη οὗ 3 - 2 ΟΥἩ 2 - 3; σἵχ, 1.ς. Ἀδχαιηδῖοσ (.2.), ν Ὡ]οἢ 

5 ΕἸἸΠΟΥ 4 - 2, 2 -Ῥ 4, ΟΓΥ 2 - 2- 2 (5). 

5. ΤῊΣ ρορίϊςδὶ 2εγίϑα (οτα δγν (4116 ράγα}161151) σοῃβἰϑῖ8 
οὗ ἴνο ΟΥ ΤΏΟΓΕ ΟἸοβοὶν σοηποοῖοά Ἰἰη65. ὃ) ε Πηά ἃ νι ἰγ οὗ σοπ- 

4 ΤΏο ἀχϑιρ]658 οἰϊεὰ ἀγα ἴσου) Απλοϑ, υ}}655 οἰπογνϑε ἰηαἀϊοαῖςα, 



οἸχνὶι ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Οἰπαίίομϑ ; Ζ.9. (4) Τῆς πιοβὲ σοτηηοῃ ρετίοα ἰ5 ἴῃ6 δι- ύρισζον, 
ὅ. 6. ἀουῦ]α {πτηεῖεσ (τ 42), νῃϊοῦ, ἴῃ βοῆς οᾶ565, ΠΔΥ Θδϑγ Ὁδ 

ΤοοΚοηδά δὴ πεχδπιεῖοῦ (3. . (δ) Μαυρὴ σᾶγεσ ἰβ ἴῃς Ὀ1-[οἴγατμα- 
ἴογ, 2.5. ἀουθ]ε ἰεἰγαιηεῖεσ (41“ 4 γ).,5 5). (ὦ Ουἱε τεαυθηῦν 

ἴΠ6͵Ι6 15 υϑοα [Π6 σοτμἱηδίίοη οὗ 3 -Ἐ 2, ΓΑΙΟΙΥ 2 -Ὁ 3. ΤῊ ἰ5 ἴΠ6 

50- δ] εὐ ΟἸηΔἢ-τηδάβϑυστα (ρΡ. τοδ (.). (4) Οἴδμεσ σοι δ ΔΈΟΙ Κ 

8τε τῃαΐ οὗ 4 -- 3 (5.55.5), τάγϑὶγ 3 - 4 (615), 4. - 2 (65.-4), 45 ψε]]} 
8ἃ5 3 Χ 2 (2.Ζ. {ηρ]ε ἀϊπηεῖεγ) (6139). 

6. ΤῊ -)οῤῆἧς 15 ἃ σοιῃθηδίίοη οὗ ρογοάβ, οσ οὗ μετ οάϑβ δηά 

||π 65, ψ Ὡς ἢ, ἢ ΘΥΟΙῪ οδᾶ56, σοηϑίϊ 165 ἃ Ἰορίοαὶ απὶϊ.5 Α νᾶσον 
οἵ σοι ηδίίοηβ οσουϊα : (4) Οτοῦρϑβ, σοηῃβίϑιηρ ΟὨΪΥ οὗ Ῥεγὶοάϑ, 

οὗ νῃϊοἢ ἴετα Δ ὈῈ ἴνο (2" ὅ 55), ἴὅγτες (5539. 51.236. 25. 20 Σ΄ (ΟἿΓ 
(Βο. 242), ἔνε (57. Ὁ ΕΊΣ 1617) ΠΟΥ 5Χ (Ηο. 41 51. (δὴ) ἀτουρβ, 
σοηϑίβιηρ οὗ ρεποάς δηά ἱηδεροηάθηϊξ 1ἰΠ65, 1 νϑγοῦ 5 σοτηὈ]ηᾶ- 

Ποηβ, Ζι9. ὈΓ-[Ππηείοσ δηα {Ππηδίοσ, 2.5. 3 3 δηὰ 43 (1 55) οἵ 

ὈΪ-[Πιεῖεσ δηά αἰϊπηθῖοσ, 2.5. 3 -Ἑ 3 δηά 2 (15), οσ ἴσας ὃὉ1-{Ππη6- 

[615 Δη4 ἃ {ττηεῖογ (Ηο. 1 τὖ 7, εἴς.). (ὦ Οτοῦρϑβ, σοηβιβθηρ οὔ με 5 
Δη4α ρεποάς, ἴῃ σοι] ηΔ|]1ο0ἢ5 6 ἴἤο86 ρίνθη αῦονο, Ζ.5. ἃ ἴπτ6- 
ἴΕΙ δηά ἔνε Ὀϊ-Πἰπλοῖοτβ (Ηο. 913), 4 {πἰπηεῖοσ δηα ἃ ὉΪ- ἘΠ δ ῖοσ 
(Αι. η}5). 

[ι 5 ἴο 6 μοῖρα [ὙΓΠΘΣ σοΟΠΟΘσΏΪηρ ϑἰσορῆθθ, (1) ἴμαΐ ἴῃ 

Ατὴοβ ἴῃς 51Χ- ἴπη6 ΞΊΓΟΡΘ Ὅσο πιοϑὶ ἐγ αυ θη Ὦγ, 116 ἴῃ ἰουχ- 

11η6 ΒΊΤΟΡὮΘ 15 ποχί ἰὴ οσάοσζ οὗ ἐγεαῦθηου, δηά ἢῸ 5ΊΟΡἢς οχοθθαβ 

ἴδ ᾿'ηὴ65. [Ι͂ηὴ Ηροϑβδα, οὐ ἴδ οἴμεσ Ὠδηά, ἴῃς βϑἴσορῃθϑ ἃ16, 85 ἃ 

τα ϊο, Ἰοῦρου ἴδῃ ἴῃ ΑἸηΟ5, ἔνεῖνα ᾿Π65 Ὀθῖηρ ἢοΐ Δ ὉΠΟΟΙΏΠΊΟ. 

Ἰεηρίῃ, ψἢ}16 εἰρῆϊ-, πη 6-, δηα ἴ6η-}1ὴ6 δ σΟρ 65 ἀγα οὗ γοαυθηῖ 

ΟΟσ ΤΘΏΟ6. (2) ἴῃ ἃ ἔδν οδβϑθ5 ἴῃ6 βίσορῃξδβ δῦ ἱηαϊσαϊθὰ ὉΥ 

ΘΧΙΘΓΠΔΙ] 500,5, Ζ.5. Αἴη. 1 δηᾶά 2 ὉΥ [ἢ6 τϑούστθηοα οὗ ςοσίδ! ἢ 

ἸηἰτοάἀποίοτΥ δηᾶ οἰοβίηρ οστη]αβ ; ἴῃ Απὶ. 45 Όγ τε τεουστεησς 
οὗ τῆς τείταϊῃ ; Ὀυῖ ἴῃ [ἢ ΓΟΙΏΔΙ ΠΡ σ4565 ἴῃς ἰπουρῃξ 15 ἀϑυδ]ν 

80 αἰδίίπος δηα βϑερᾶζαῖθ 8ἃ5 ἴο σθηαοσ ἴῃ6 5ἰτορῃϊς αν] βίο σοτὰ- 

ῬΑΙ͵διν οἷν σοσίδίη. 
η. ΤὮΘ την ἱπγοάποίοσΥ δηᾶ σοῃοϊυαϊηρ ΘΧργθβϑίοηβ πλυϑὶ Ὀα 

σοηϑβίἀογεά, Ἔδοῇ οἡ 115 οὐγῃ τ τῖ5. --- (4) Τὰ 5 γα ΘΏΓΥ ἃ 4865- 
[ἴοη ΠΟΙ 1ῃ6 ᾿ηἰτοάποίοσυ ᾿ψνογάβ σοϊαϊϊηρ ἴο ἴη6 τήΐγαπεε 

5 (ἢ, ϑίδνογβ, ΡΡ. 134 ἔν, νῦο, βονενογ, ἰὰγ5 στεδῖοσ δι ρῃδϑὶβ ἸΡΟῸ ἴδ 6 ΠΘΟΟΞ5 
οὗ ἰοτηδὶ τοϑοπι ὈΪδησα. 

ΤΕ. λον (Ηο. χ6 31), ὋΝ 2 (Δι. 1 ς8σ), 



ΤΗῈΕ ΡΟΕΤΙΟΑΙ, ΕΟᾺΜ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΒΗΟΒΕΑᾺΑ ΟἸΧΙΧ 

8ῃουϊὰ Ὀδ6 ἰσεαϊθα 45 ἃ ρατί οὗ ἴῃ 6 ροείϊςδὶ ἔοσῃῃ, δῃηἃ σοηβθαυ θην 

ἃ5 ΟὨΘ οὗ [Π6 11Π65, ΟΥ ἸΟΠ6- Ρἤγαθεθ. [1 ἀο65 ῃοῖϊ 56εῖ ροϑϑιῦ]α ἴο 

ΙΔῪ ἀονῃ δὴ δῦβοϊυἷα στι]θ, 85 ἴα ἀἄοηθ ὈὉΥ Βαιυτηδηη." [Ι͂ἢ Απ.. 

τι δ ϑ 18 χ᾽. 6.6 κ. χῃαίίογα {π||6 τ μεῖμεσ ἴπ656 ψογάβ σα οουηϊοά 
ΟΓΥ ποῖ. ἴη Ηο. τ δ δ 5 (Πογ βἰδπὰ ουϊείάα οὗ (86 βίγσορῃε. [}ἢῃ 
Αἴ. 3}. 15. 20 10 15.10.11 (ΦΥ͂ σδ δοδσο οὶ Ὀ6 οιτηϊεἄ. (ὁ) ὙΒεΓα 
15 (ῃὴ6 βα6 αι θϑίοῃ ἴῃ ἴῃς σα586 οὗ ϑυοῇ Ιηἰγοαυοίοῦυ ΡὮγαβ65 85 

“Βεθο]ά, ἴῃ6 ἀδγϑ ᾶἀγὲ σοιηΐϊηρ ᾽᾿ (8.15 95), “Ὠεδγ [ἢ]5 ψοσά, εἴς." 
(3) 4' οἱ 85. (ὦ) ΤῇΕ β8ᾶπ|ὲ αυδϑίίοη Αγ1565 ΠΟ ΟΘΓΏΪΠΡ 51 Π111ΔΓ 
ΡΏγαβεβ δὶ [86 εηᾶά. ϑοιῆθ οχγὶὶ ἴθ Θη γεὶυ,7 85 ἰὴ Ὁ δ᾽ 
3.5. ,4ὃ 85. ΟἸΒοΙΚ γοϊδίη ἴδ πη). ἢ 

8. ΑἜ 53ρ]6 μα Ἴχδηρὶα οὗ ἴῃς τεοίγαϊη οσοῦσβ ἰὴ Απῃ. 4ὉἼ, ἴῃ 
ψὨΙΟἢ ἔνα ΒΙΟΡἢ 65 οἷοβα ψ ἢ ἴῃ6 νογάβ, “ Βυΐϊ γε αἰά ποῖ τεϊυ τη 

πηΐο ΠΊΕ ---- ἰἰ ἰ5 [6 οτδοὶε οὗ Ὑδῆνε.᾽" Ο. 15. οὅ-τοῦ (ν ] ἢ νᾶ 5 
ΡΙΟΌΔΌΙΪΥ τῃοαο]]εὰ αἴθ Αμ105) ; αἷδο 5. 3095 2 4252 ,,0 4698 1 
40 Ἶ ςγ5}} τοῦ 518. Θοιηοίῃίηρ ἀρρτοδοῆίηρ ἴο ἃ γεϊταϊη 15 56 δ ἢ 
ἰη Ηο. 55 69, “Τδου, Ο ΕΡὨταΐτα, μαϑδὲ οοπγηϊτοα Πδι]οίσγγ, δηὰ 

5726] 15 ἀ6ῇ]6 4." 

9. Τοχίυδ] οτἰοΐϊϑτη ἢ845 ἰουηα ἃ ρστεαῖ δἷγ ἰῇ [15 πον ψοσκ 
οὗ τῃηθίγο 8] δηᾶ βἰτορῇῃϊς βἰγυςίυσε. ὃ Ενίάεπος οὗ [Πϊ]5 ΔρΡθδΓ5 
ἷΏ ΘΥΘΙῪ ΤΟΟΘΏΓΥ ΡΟ] 5ηεα σοπιηθηΐδσγ. ἃ ποὺ οΥ ἰοΐϑη ἢδᾶ5 

ΔΙΊ56, ἀἸἰδέηοι ἔγοηλ ἴἢ6 ταχίι4] (ΟΣ ἰοννευ) δηά ἔσομῃ ἴῃ 6 ἢϊβίογί δὶ 

(οσ μίρῃοσ). Κα τῇδυ ο8]} (ἢἷἰ5. ἴὴ6 τ νοῤήϊς (Ἰπο]αἀηρ πγεῖγ! 8]) 

στ ἰοΐση. ΒΥ ἴῆ6 Δρρ]ϊοδίίοη οὗἁ [ἢ]5 οὐ ἰοΐβ, (4) ἱπιγοάαοσίογγ 
Δηα σοποϊυάϊηρ ἔοστη ας Ψ}}} Ὀ6 τἤσονῃ οι, δ. 1τὉ 8 χ'δ χιδ18. 
(ὁ) ρίοβϑεβ δηά νδγίδηϊβ αἱ ἀείεοϊεα, ψῃ1]16 ταραι τοὺβ Ρἤταβοϑ 
ΔηΩ ὑπηθοθϑϑασΥ δα]θοῖϊνεβ ἃῖ6 ρίνθῃ [ΠΕΣ ῬΓΙΟΡΕΙ ΡῥΪδςθ, ἐ.». 

5. η55 824... (0) Ἰδσυηδα ἃτὸ σεσορηϊζαά, κι. 212.13. 45.,Δ.}} οὐ η1 81. 
(4) δαάϊίοηβ τηδάθ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῸΣ εχρ δηδίίοη ΟΥὁἨ ΟΥ̓ ψΑΥ οὗ εχ- 

Ῥδηβίοη ἃτεῈ βοραζγαϊθα τοῦ [ἢ6 οτγρίηδὶ ἰοχῖ, ἐσ». 134 χίϑο χ'.9. 
4275 15.8α.10} εἸδε. Ὑ}}}]6 (6), 85 [Π6 πηοϑὲ ἱπηροτίδηϊ βασνίος οὗ δ]], 
1ῃ6 στοαὶ αἰνίϑίοης οὗ ἱπῃουρῃξ ἀγα οἰθαυΐγ τηλτκεα (0...). ΤὨΪ5 

σΠΠοϑ, ΜΜΠ116 κἸοννοσ "ἡ (μανίηρ ἴο ἀο νι ἴ6 ἔοσῃλ) 15 4Ϊ]50 
“ ΒΙΡΉΟΓ," ϑποα ἴἴ 15 Ἰαγρ ον ἃ Ἰορίςα] οὐ ΠΟ 5γ. 

4 ΒΟ] ον ηρ 5᾽ανοτβ, δῇ 240-246. 1 δίονοσβ, Βα ΔΉ. 

{ Μὕ]ετ, Οοηάαπιῖι, [,(δἢτ. 

ᾧ Οἱ. δίενειβ, δύ 240-246; Ὠλ. Ο. 7. δνοῤά. 242 ἴ. 



ΟἾἸχχ ἹΝΤΕΚΟΡΌΓΙΊΟΝ 

8 21, ΤῊΣ [ΙΑΝΟΌΑΟΕ ΑΝῸ ΘΤΥΙΕ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΗΌΟΞΕΑ. 

Ἐροίογεησα ἢδ5 δἰγεδαν θδθὴ τηδᾶάδ ἴο ἰἢ6 σμαγδοῖοσ οὗ ἴπῸ Ἰδη- 

θυάδρο οὗ ἴΠ656 δδγ!δϑὶ ρτορἢοῖθ, 85 α5ο ἴο σογίδϊῃ δ᾽ ερεὰ Ασδπ,δὶ- 

Οἶβ115 ἰὴ Απιοβ (Ὁ. ἜΧΧχνἹ), ἀπα ἴῃ Ηοβοα (Ρ. οχὶ). Τῆδ ρεῃεγαὶ 
σδαγδοϊεγιςῖοβ οὗ ἴῃ βῖγ]6 οὗ Απιοβ ανα θθθῃ ἠοϊεα (ρΡ. οχχχίχ [.). 
1115 Θη ΓΙ ΓΟΙΎ ἴῃ δοσοτζά ψ ἢ [6 βεητπηδηὶϊ οὗ τηοάθσῃ βο ΠΟ] ΓΘ ἢ Ρ ἴο 

ἀοοὶρηδῖα ἴῃ6 ἰδησυάαρα οὗ Ὀοϊῃ Ατηοβ δηά Ηϑβϑᾶ 85 οἰδϑϑὶος ΗΠ θῦσγον. 

ΤῊΙ5 ὈδΟΟΙΏ65 ΠΊΟἢ ΠΟΥ ΟἸ ΑΓ 'ῃ Ηοβοδ'᾽ 5 σᾶ56, ΏΘη ΟἿΘ βϑραγδῖθβ 

ίτοιῃ ἴῃς οὔρίηαὶ Ηοβϑα ἴἢ6 βεοοηάδσγυ πηδίθγαὶ] [δὶ ὈΘΙοηρβ ἴο ἃ 

Ἰαῖοσ ρὲ; Δη6 ΘϑρΘΟΙ Αγ ἤθη ἴἢ6 οΥρίηδὶ ἰοχὶ οὗ (6 βεραγδῖβε 

ΡὈίεοθς ρΡΘαΙβ ἴῃ 115 οἰθασηθ85 δηᾶ Ἰορίςοαὶ ὉΠΠῪ, δου Ἔχοϊυϊηρ 

τῆς εἰειηθηῖβ ψῃϊοἢ, ΌὈΥ {Πα ὶγ Ἰητογροϊδίίοη, ἤανα ρίνθῃ δῇ ΘηΠ σον 

ΜΙΟΩΡ σοπορσρίίοῃ, 845 δραϊηβδὶ ἴῃ 6 ϑἰγαὶ ρ οσννασάηθβα δηα ᾿υοἱὙ 
οἵ Ηοβθοδ᾽᾿ 5 τηδϊῃοά οὗ Ἔχρσγεβϑίοῃ. ἢ 

1. (οποοίηϊηρ ΑπΊο5, ἴῃ Ῥαγίουϊαγ, σοσίδίη ἔδοῖβ οὗ ἃ ᾿ἰηρσυ ες 

σδαγδοῖοσ ἀθβεσνα σοῃϑἀθγαίΐοη. Απλοηρ ἴῃ 656 876: --- 

(1) ὙΤποβε εἰεπιεπῖβ ϑὩϊο ἢ ροΐηὶ ἴο ἃ (ἹΪγ ἀσνεϊορεάῖ, δηὰ, ἱπάεεά, 

ἐπογουΡΪΥ αγιϊϑιὶς 5ῖ}]ς6, νὶΖ. : (4) πε τγιτηΐοδὶ ον οὗ {πε ἰδῆσυαρο,  ΙΟἢ 

ΤΏονε8 ΟἹ ΕΔΒΙΪΥ ἀπιὶ 5πιοοΐ ὮΪῪ ἰῃ βίαιον ρογοάβ; [5 τγιτηὶς ἑδοῖοτ 15 ΝΟΥ 

τηδυκεα δηά ἔυγηῖβῆεϑ οπς οὗ ἴδε βίγοηρεβί δυβρυτηθηίβ ίογ ἴῃς ροεῖῖο οδαγδοῖοσ 

οὗ ἴἰὰς Ῥοοϊκ; (ὁ) {πε υ8εὲ οἵ ςδίαδπι, σι. 256 47 κδ' 10.234. 68.152. ,,9.11 812 οἱ; 
(ὦ ἴδε οοουγγεῆος οὗ ρῬαγοῃοτζωβδβία, ἐερ. σὅ 82 10, (4) ἴῃς διηρογγλεῃϊ οὗ 
ἈΞΒΟηΔΠΟΘ, ἐς. 21δ 41 67 οἱ. 

(2) Τῇοβε ᾿πϑίδποαβ οὗ ρῃγαβθοϊορυ οὐ βυπῖαχ ψϊοἢ ἅτε εἰ ΠΟΥ ΓΑΓῈ ΟΥ̓ΥΕΥΥ͂ 

[τεαυδηΐ, νἱΖι: (4) ταῦγα ρῆγαβεθ δῃὰ σοῃβίγυοιοηβ ἅττα 866 ἴῃ ἴῃς υ86 οὗ 

ἴδε δοςυβαῖϊνοβ ΦΨ (312) δῃὰ οχρ (45); ἴπε οοπδίγυοιου οὗ ἴῃς πυπιογα]8 
ἴῃ 58, [6 βεηυδῆςς οὗ ἴδηβεβ ἱπ ἸΓΓΠΘΟΣΥ δὰ ὝΟΝ (475), 55) (49), ἀπά 
ΠΟΣΝῚ (74); [πε νατίουβ ὑβᾶρο5 οἵ Ὁ ἴῃ γϑὺ 1) (44), γρῦσο. .. προῦ (44), 
γλθῦν (84), ἀπά Ἴ2) Ἰνορτὺ (86); ἴῃς δἀνετθῖαὶ υ8ὲ οἵ Ὁ ἴῃ Ὀγ0»}Ὸ (3.5); τὰς 
υ58 οὗ ὃ ψ ἢ τὰς ἀϊτεοῖ οΡ͵εοῖ 85 πῃ Αταπιαῖς (68 89); [με υ8εὲ οἵ 3 ψῖϊἢ 
ΠΛῊΝ ἰπ 5521 (ΟἿ]γ ἤεγα δηὰ ἔχ. 3038 1,ν. 2681, ἴῃ 15. 118 ργοῦ Δ ΟΪΥ ἃ ἀϊϊ[ΟρτὰΡὮ); 
δπὰ {πε ρῆγαβε Ὁ τιν ἰῇ 521 (ΟἿ]Υ Βεῖα δπᾶ 6. 2219 στ, 3ς 31). 

(δ) Απιοηρ ἴδε ἑδνογὶῖα ρῆγαϑεβ δηὰ οοπβίτυοϊίουβ ἃγὲ ἴῃς (οἸ]ονίηρ: ΤὨς 
56 οὗ {πε ραγι!οἶ ρὶα 15 ἰγβαυδηῖ, ἐβρεςῖδ! νυ ἰῃ ἀεβογριίομβ, θθγα 1 χη β 68. 

5 Οἵ, οἢ ἴΠ6 ὁη6 5ϊάς, ἴῃ οἰδαγη 55 δη ἃ 5πιοοίῃ 655 οὗ 131-11,  ὨΙΟὮ ὯΔ5 ργεξεσνεὰ 
[15 οτρίπδὶ ἔοσγπι ννἱτἢ ΟἸὶγ 5 σῆς οοτγυρίίοη ; αηὰ οὐ (ῃς οἴποτσ, ἢ σοηίμυδίοη οὗ 

ΟΠΔΡ. 12, 45 ἰουηὰ ἰη 28, ἀαηὰ (Ὡς οὐδουγὶν οὗ οὔδρ. σσ, ἀυς ἴο 115 οοττυριὶ ἰεχῖ. 



ΓΑΝΟΌΑΟΘΕ ΑΝῸ ΘΤΥΓΕ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝ ΗΌΘΕΑᾺ οἰΪχχὶ 

ἃ Ἴσοπνεηϊεηΐ πυρβιϊυϊς ἔοτ 8 τοϊαϊίνε οἶαυβε, δι. 27 310.13. 411.11 ς8. 7.10. 12.}8 

6)... 4. δ. 6.7.18 84.164 οἱ, εἸϑενῆοτε ἰΐ 15 υδεα 858 ἃ νἱνία πυὈρδιϊ αἴας ἰογ ἃ ρετγίεςϊ 
οἵ ἱπηρετίεςϊ, ερὶ 218 ςἸ 68.4. η7.8.16 ὙὍΤῊς ἰάϊοπι ἪΡ ΠΟΥ͂Ν κὸ ὀσοσυτβ ἴῃ γ8 1δ 82 
(εἶ, ς3 814). ὙῊε τῇείογίςδὶ αυεδίΐοη 15 τηδάς 56 οὗ ἱπ 358. δ᾽ δ «30. 25 613.1δ 88 07, 
δηὰ σοῃοΐβοηεςθ ἰ5 δἰίδἰηθὰ ὉΥ ἴῃς υβε οἱ ἴῃς οἰτοιπιβίδητα] οἶδυθε νυ 1Ν 
ἰη 3.8 ςΣ 6, 

(9) ΕχατιρὶςἊβ οὗ τογάβ, οὐ υϑᾶρσεβ οὗ νγογάβ, ἢ ]ΟὮ ἃτα τὰγα οὐ ἐτεαυθηῖ, ἐν. : 
(α) ποτάςξ ἰουπὰ ΟἹ ἱπ Απιοβ ": Ὁ50»), 25 856 (ἴῃ ἀ06}); δ ἀπά ὑῬῸ, 218; 
012 διὰ ρῷθν, 3133; γγρ (υδεὰ οὗἨ τοσηθῃ), 41; ΓΙΣΣῪΣ (ἰπ τ Ϊ5. ἔοστη), 41; 
υΣ δηὰ γι, 43; ὩυνῸ (ἔεπι. Ρ].), 42; 5, 516; ὕρν, 530; ΠΥ; (ἴπ Ρ].), 53:; 
οσιρσ, 66; »ὴ νὸ (υβεὰ οὗ νἷπε), 65; οὉ 0“, 611, Ψρῦπ, γ1; ἼΝ, 77; Ὀ512, 
5; πρρϑ) (πῃ ΝΊΡἢ.), 85; ὉλΥ:, οἵ (Ρ]. οὗ 1818. ἔογπι ΟὨ]Υ Βετε). Τὸ ἴῃεβε 

ΤΩΔΥ ὃὈς δα ἀςεὰ νοτάβ ἑουπὰ ἰῃ Ατιοβ, ἀῃ ἃ ΟἿΪΥ οὔσας οἴβενῆοτε: ὈΝῪ0), 71} (11) 
2 Κ. χ'; γοπ, 29 15. 1581, .2 2», 4122 5. 120; 2, 511 (85) ῥα. γ215 (εἰβενῆεσε 

ὋΣ); ὈλΌΌΠ, 6δ 15. 66δ; πιο, 67 76. τόδ; 0"»08, 611 15. 225; 52), γἱ Νὰ. 317, 

οι, 81-3]ς. ς 7, Ὀγγ2, 91 7ο. 25 (ἴῃ 5ἰαλῖϊαν 5656); δηὰ αἷβο τνοτάβ (ουπὰ ἴῃ 
ΑΙΏΟ5, ἀπά ΟὨΪΥ ἴνο οὐ ἴῆγες ἰἰπλ65 οἰβενῆετε: ΓΊΣΠ, 15 15. 2857 4116 }0. 413. 
ὙΌΣ, 2138 ΜΙ, 413 ]ε. 931 Ζςο. 125; πΠ), 310 (1Ἰὴ ἔδπι. 56. ΟἿΪΥ ἢεῖε δηὰ 15. 591"; 

ἴῃ ἔεῃ. Ὀ]. 15. 2610 2ο10γ; Ὁ}, 313 (ΟἿΥ οσουγγοπος ουϊϑίάε οὗ Ρ); ΨΚ), 49 
Ις. 348 7ο. 29; ὋΝ, 411 15. γ' Ζο. 33; »35, 59 (ρῖςρ. οὨΪΥ δότε; οὗ, 70. ΟἿ 
100 Ῥε, 3014); ὈΣΝΟΌ, 518 (ρίορ. ΟὨΪΥ Πετε δῃὰ Ρυ. 13} Νὰ. 1154); Ὀππο, 667 
ΕΖ2. 175 2316 Εχ, 2618, 5.5, 66 1 8. 283 7|ε. 4651 Μα]. 139,. νὰ, 21 Πι. 189 

70. 3139 5, γ25; ὕπϑν ἔοτ γγχ", γ3.167ε. 3126 5, 1οςϑ; πορῦργγ, 818 (πὶ Η Πρ. 
ΟἾΪΥ ποτε δπὰ Ϊοῃ. 45 απ. 3814); Ψπ), 95 (ἴπ τινι ποϊορίοαὶ βθηβε, αἰ8ο0 15. 2} 
10. 2618); πρρν, 9ὅ (1π Ω4] οἠἱγ μετε δῃὰ 76. 515 Νυ. 1153); Ὀνηορ, οἵ (115 
ἴοππῃ οὗ ὈΪ. ΟὨΪΥ͂ Βεῖε δηὰ Οη. 10} τ (Β. 1.410}. 

(β) Ἑανοεῖϊε νοσάβ δπὰ ἰάδαβ ἂτὲ ἴμε (ο]ονίηρ: Ἐχργεββίοηβ ἴοσ 2ζε 
2οον σ»α »εεάν, νἷξ. 103, 25 «13 84.6, οὐδ, 25 41 ς11 85, ὈΛῺΡ, 27] 4184, γοτάς5 

ἴον ἡμεΐες, γίρλέεοιςηδες, Υἱ2Ζ. ὈΡΦῸ, κ57.1δ. Ἢ 612, ΠΡῚΣ, κ7: ἢ 613. Ἐχρτοββίοβ 

ἴον αεεέγαΐονε, νἱ2. “ βΒεῃὰ ἤγε ὕροπ,᾽ 15, εἴς. ; “ Κίπαϊε ἃ ἢτς," 114,“ ᾿ρεῖ ἤτα 

οπ,᾿" ςδ; “Ὀγεαῖὶς ἴῃς Ὀδγ," 1δ; “ουἱ οἱ ἱπῃαΡΙΔηϊ5, εἴο.,᾽ 168 28, ““.ὸ ἱηῖο 

εχ!]ς,᾿ 16.106 ςὅ. 7 6Τ 211. 17; «ἐζχτῃ τὴν Βαπα δραϊηϑβι,»" 15; “,β]αν," 28 410, “ὁ γὶς!ξ 
Ὁροη,᾿" 35.14, “:ἢς ϑὁπνοτα,᾽" 410. γ9.}1. 17 οἱ; “ ᾳγηΐϊῃς,᾽ 811; ““δηᾷ 15 οοτης," 82; 

“τοδη," 218; ““5ιη1ϊ6,᾿ 318 49 611 οἱ; ““ταἸςοη ἢ ΠΟΙ 5," 42; ““5επὰ ραβϑιΐ- 

Ἰεηος,᾽ 410, “«“ονοτγίῆτον,," 411; “ υτὶ ἀοννη,᾽" 52, ““Ρ4588 [πγουρῇ ἴῃς πιίάςι οἵ,» 

οἰ, «Αγ οὗἉ ς᾽ γα γ,᾽ 65; “ ἀοἸνεν ἀρ,᾿᾽ 68; “οΥυ5},᾽ 614; “Ἰδγ νναϑβῖς," γϑ; 

“ ἀλεκεη [86 φαυῖἢ," 89, “ρυϊ πιῖπα εγα οπ ἴδϑῖῃ ἔοτ εν]],᾿ οἱ; ““ ἀεβίτου,᾽ 9. 
ΤΙΠες οὐ ἴδε Ὠεῖϊγ, νὶΖ. Ὑδῆνε ΒΒ (33 ἰἰπ|ρ5), Γοτὰ Ὑδῆνε δ (1ς {ἰπ|68), 

Υδῆν ἢ Οοὰ οἔὗὨ Βοκῖς (4) ς1.. 16. 27 68. 48) ἴῃς Ιοτὰ (77. 8ὺ 91), τ Οοὰ (412), 
Οοὰ (413). 

2. (οῃοογηίηρ Ησοβοδ, ἴἢ Ῥδγίσυἶαγ, ὩΟῦΓΘ τῇῪ Ὀ6 ἴακδϑη οὗ 

[86 (ΟἹονίηρ Ῥῃμοηοιηεηα: (1) (εογίδίη σμδγδοίογβιῖοβ οὗ πηρυ πες 

5 Οἱ, Ὀκιτίεσ, Ἰεύγαϊεσα, Ν. 135 1. 



οἸχχὶὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

υϑᾶρε ἴῃαΐ ἰηαϊσαῖθ ἢἷ5 Ῥοβϑθβϑϑίοῃ οὗ ἃ τηδίισε δηᾷ ψῈ]]-ἰοττηδὰ 

ἸΙΈΘΙΑΤΥ 5716: (4) ὙΥὮ16 τς τγιίῃπι οὗ Ηοβεᾶ ἰβ ου ἴῆε ψΠο]α 
ἰπίδσίοσ ἴο [δὶ οὗ Ατηοβ, ἴῆθσε Ὀδίηρ ὭΔΩΥ ρᾶβϑᾶρθβ ἢ Ὠ]Οἢ [ἢ6 

τηονοιηθηΐ 15 Πα τἰηρ δηὰ Ὀτόκθη, γεῖ ἴλ τα τὰ ρογοηβ οὗ ψῃϊοῇ 

[86 στγιμπι 5 85 τιδυκεα δηὰ ἤμηε 85 ἰῃδΐ οὗ Ατηοϑβ, ἐς. ο᾽ δ τ}. 

(δ) ΟΠΐαϑια 5 οὗ σοιπηρᾶγαιίνεϊΥ τὰσγα οσουγγοηςα, Ὀὰζ 15 ἀεβη οἷν τοοορ- 
πἰζοά δηὰ οὶ ογεά, ἐξ. 4" 9. 18. ὁ 5ὃ α. ὃ η διο τοϊέσ.Ὁ, 

(ὦ Α πυπῖρετ οἵ οδ865 οἵ ραζτοποιηδβία ὁσουζγ, ἐς. ὉΝΡ (15), ὮΝ Γ2 (416 τοῦ), 
»ἘὈΟΦ ἼΝ22 γοφῇ ὅπ (46), κπὸ δῃὰ Ὁλον (89), »ὸ δπὰ Ὁνον (916), "θ᾽ δῃὰ 

ὈΣ ΟΝ (1316), 129 ἀπὰ Φ (95), 21. ἴῃ ἔννο β6η865 (11ὅ), 2.202 δηὰ 0552 (1213), 
ΝΥῸ ἴῃ ἴνο 8εῆβ68 (129). 

(4) Αββοβδῆος Δρρεδῖβ ἰῃ 27 (τεροι οη οὗ 5υδῖχ"), 3 41 (τερεϊ του οὗ 
.), 4165 ςἱ (ΠΡΧῸ . .. Πδ ὥΦΥῚΡ ὨΦΖῸ, 8130 Ὁ ΓΠΦ), 815 οὐ (ὈΣΡΓ ὉΛΣΌ 

ὉΛΩΡΓ η5), 1οἷ- 3 (ΓΊΩΣΌ δηὰ ΓΊΠ21), 915 (ὉΥὙὉ ὉΠ 7). 

(2) ϑυηϊδοϊίοδὶ ὑϑᾶρθ, Ρῃγαβεοίορυ, δηὰ νοσδθυΐαγυ : (4) Βδτε 
Δα ἱττορυ αν σΟὨΒΙΓΙΟΠ]ΟΏ5 ΔΙῸ σΟΙΏΙΏΟ. [ἴῃ ἴῃ6 Μδβϑοσγαίῖς ἰοχῖ 

οἵ Ηοξβεα, Ὀυϊ τΔηΥ οἱ ἴθ ἀἰβαρροασ ἤδη ἴΠ6 ἰοχί 15 ὈΤΟΡΟΙΙΪΥ 

οοττοοϊοα (ΡΡ. οΟἸΧΧνῚ 1.). 

ΑἸροπρ ἴδοβε 5111} τετιδί ἰπρ τε : ἴῃς εἰΠρ565 Ῥείοτε γιοῦ» (211) δπὰ 
αὐ} (72), ἴῃς οπἰβϑίου οὗ [86 οὈ]εοὶ οὗ 1)» (55), [86 ἔοτοα οὗ 10 ἴῃ Ὁ1Ὸ ΠΔΡΡ' 
(63), ἴδε σοπδιγαοστίοη οὗ Ὀγ τ) (69), ἴλε ἔοτος οὗ Ὁ ἵῃ Νυχγὴν (913), υ56ὲ οὗ Ὁ ψἸῈ 
ἀϊτεοῖ οδ]εςὶ (1τοἷ 118), ἴῃς ἔοτος οὗ 2 ἰῇ Ἵ»2 (139), ἴῃς Ἄςοπβίτγυςϊ (οἰ ον εὰ 

ὈΥ τοϊαϊίνε οἴδυβε ἢ τα]δῖϊνε οταϊτεὰ (13), [ἃς γεπάεν οὗ πρὶν (419), "52 

ἢ ἃ ρατι οὶ ρὶς (78), υβ6 οὗ ὃ ἐχρτγαββίηρ Ζέγεφ αὐ τυλίεά (905), δπὰ ἴῃς υβὲ 

οἴ {πε ͵υδϑῖνε ἡοὶν (916). 
(δὴ) Απιοηρ ἴδε ἔανοτγῖῖε σοηϑδίγυος[[οη5 οὗ Ἡοβοα ἃγα ἢὶ5 86 οὗ ἀβυπάεΐοῃ 

(ποτε ἔγεχυσηῖ [ἤδη ἴῃ δὴν οἵμετγ Ο. Τ᾿ ὈοΟΚῚ)), ἐν. 215. 14.46.7. 10.11.18. ςὅ. 8. 10. 1]. 15 
68. 10 ,,12.16 οὐ. 7.9. 16 10].3. 6. α.1δ υ16. [ἢς ἐγεαυσηΐ ἱπιγοάυοϊίοη οἵ οἸαυπεβ ΌΥ 
ΟΡ, ἐς. 416 οἿ »3 88.18ὺ 1036 132, νεγῦα] δἀρροβίτίοῃ, 15 ς1}.1δ 64, ἀπὰ ἴῃς ἔτγε- 

αυςπῖ υ8ε Οὗ ""Ν (ἐβρεςῖδ!ν τ Ὦ τΒῈ τηεδηὶηρ τολδοιῖ), 33:4 41 τὉ 16. 21.} Β1 τ, 

(ῶ Ηοβθδ᾿β νοοδθυΐαγυ 15 οχίθηϑῖνα δηά ναγϑά ; [ῃΠουρῇ ϑρθακίηρ 

αἰτηοϑὶ σοῃ τ Π04}}}7 ἀροὴ τῃ6 54π|6 βυ δ] θεῖ, Π6 15 ὄνοῦ ηαϊηρ Ὡδν 

γος ἰὴ ΨΏΙΟ. ἴο ΘΧρῦθϑθ ἢϊ5 [Πουρῃϊ. Ηδησα [6 πυῦοΓ οἵ 

“{Ἀνοσῖῖε ᾿᾽ νογάβ 15 σοι ΑΓΔ ΙΝ ΟΙΥ 5114]]. 

Ατροπρ ἴποβε πιοβῖ ἔτεα Ὠ{}Υ οσουγτίηρ᾽ ἅτε : Ὁ5)}})} (13 2Γ 4123 ς(), 2 (13 27 χ 
419..1}..12..18.14.18. ς8 610 91}, πρὸ (1' 216 49.}4. 818 ο7.9 128}, »πῦ (210 ςδ.4.9 65 γϑ 
85:4 05:1 118 124. δὴ, γρὶ (41 68.6), ηκ) (31 43.18..4γὴ, πον (216 46 816 135), νϑπ 
(41 811 1.29 132), ἽΝΘΗ (48 οἵ. 9 109 1313), ,»ἦ (48 5ὅ ᾽ὶ 818 9᾽.9 1οἱθ 1,29 1313), 

οὖν (46 κἱδ 1το3 131} 141), κοῦ (5 610 οϑ. 4), “ὁπ (41 65 δ το13)͵ 



ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΕΚΘΙΟΝΘ ΟΕ ΑΜῸΘ9 ΑΝῸῺ ΗΟΘΕΑ οΪχχῆϊ 

Αροηρ ἴῃς ταγὸς ὑοσὰβ πὰ ἰοσιῃβ ἴῃ Ἡοβοδ τοδὺ ὃς ποιϊοςεὰ ἴποβε ἴδαῖ 

οὐςῦσ πονῇετζε εἶΞε, υἱζι : ἽΓ᾽ (33), πιθϑν (23), τιν (214), πρύϑη (216), πγ2Σ 
(213), τ" (512), τ» (65, ἰπ [85 5εη56), 5912) (75, ἴπ Βῖ5. ἔοσυ), πρὸν (γ7, 
ἰηϊσδηβι νος), ἼΦ (718, 85 ραγίὶοϊε οὐ ἀδηυποίαιοῃ), Ὁ.22Φ (85), "2525 (818), 
ΠΟΟΡῸ (95), Ρ0ὴ82 (1οἱ, ἰηϊγαηβιτῖνε), ὈΝΣῚΝ πὴ (93), ἢ Ψ' (1οΣ, ἴθ [Π]5 5686), 
τῦλο (118, τὴ [}15 ἔοστῃ), ΠῚΠὩ» (115, ἴῃ [815 ἔοττῃ), γγ (131), γιϑνῦσ (138), 
Ὅ0 (133), 5) (1.315), κλλρν (1318), οσνῦ (7ὅ, ἰπ [815 ἔοσπι), τῖϑὴ (τοῦ, πὰ Ῥο.), 
ὑσὶ (115, 'π ΗΙΡΒ.), υὶ (715), υλῦ δηὰ ν)γ" (853), σῷ" (958), ὈΡῸΣ (912), γ᾽ Π 

(141). 
Οἱ νογάϑβ [ῃδὶ οοοὺυγ ποῖ τιοστς ἴδῃ [χες ἰἰηγε5 ουϊδὶάς οὗ Ἡοβελ ἴδετε ἅτα: 

τῶν (31 (ἱ, γχδς 28. 619 χ (ἢ, 1τ6δ 15. 167), πον (33 70. 657 2080 Ὠι. 25), 
Ὁ (21 Ἀ5. 10 210 Ῥχ. 28), Ὁ) (12 2:86 412 ς( Ἐν, 22}. 2Κ, οἹ Νὰ. 32), 
2Ρ (513, ἴῃ (818 5εῆβε, 70. 1328), Ἴνὸ7 (518 [6. 3018), Θϑν (418 Ρχ, τοῦ 10), 
ΠΥ» (610 76. 1818), πηὶρ (71} [Ὁ. ς2), γ» ὋἉ429 (44 τοῦ Ζρ. 16 2 Κ. 238), )0 
(118 σπ. 142 ΡΥ. 49), 32ῦ» (1235.8 7ε. οὗ ση. 2785), ὈΣΟΓ (1216 ]ς6. 635 2118), 
πῦρ (911 2 Κ. τοῦ 15. 378 76. 1331), Ἴ;)ΦῸ (1318 15. 378 2 Κι τοϑὺ, 20» (1318 
15. 283 Ὁϊ, 223: Ῥ5, 916), πη (1318 Οη. 415.18. 70. 811), ) (1012 [6. 48), ὋΣ 
(1082 7ε. 42 ΡΥ, 1128), Ἴφν (1018 15, 311}, 'π Ἡορἢ.). 

ΟΥὨ οἵδε υὑποοιηηοῃ οὐ ροεῖϊοδὶ ἔοστῃβ τοῦ  ὉὈς οἰϊεὰ : ἴῃς ἀτομαὶς δπάϊηρ 1} 
(955 ττὮ 133), Ὁγπιϑν (516 62), προ (87), ᾿Ἰοὺν (88), ὅν (45), ζῆν (1011), 
ὉΜΡ (1014), νο5 (79 813 1317), γὖν (τοῦ). 

τ ςαπηοῖ 6 τηδίηϊαϊηδα ἴδ ἴῃ6 ΡΘου] τ 165 οὐ Ἡοβοθα διγηἰϑἢ 
ΔΏΥ ΤΠΟΠΞΙ ἀοσαῦ]ο ἀδΐα ἰοννατὰ ἴΠ6 Ὠγροίῃ 6515 οὗ ἃ Νογίμοσῃ αἰδ]θςῖ 

85 (ΙΕ ρυ 5η6α ἔτοπλ ἴμ6 ϑουϊδοσῃ. 

ὃ 22. ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΝΈΚΞΘΙΟΝΘ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΗΟΞΈΑ. 

Ι. Το τοχὶ οὗ ΑΠηΟ5 15 85 Μ6Ὲ67]] ὑσεβοσνεα 85 ρεσῦδρβ 8Δηγ ἴδχὶ ἰῇ 
(ἢς Ηδρρτον ΒΙΌΪ6, ἴἢ6 ὩυΡ Σ οὗ υπιηῖο] Πρ10]6 ρᾶϑθᾶροβ Ὀδίηρ 

ΤΕΙΏΔΙΚΔΌΪΥ 5118}} (οἴ, 2} 45 ς΄ 6.5 η). 
Το ἴεχι οἵ οϑοϑα, ἤόνενοσ, 15 μα οὗ ἴΠ6 τηοβῖ σοιτυρί ἰη [ἢ 6 

Ο. Τ., ([ὴ6 πυθοσ οὗ ραϑϑᾶρεβ ὨΙΟἢ δἰπιοβὶ ἀοίν Ἰἰητεγργείδιὶοη 

Ὀεΐηρ Θχίγεπλ εἶν ἰᾶῦραε. Απηοηρ ἴῃ656 δῖ 4.8 Ὁ. 8. 11.156 68.6.9..,3.613..16 
855“. 108 " τοῦ} 1133. 1.9}.ὕ 10 129.}2 ἐς ἜΡΩΣ 10. 15 ἼΩΝ Ἡοοςοδ’ς τερυ- 

ἰΔΌΟΩ ἴοὺσ ΟὈΒΟΌΣΙΥ 15 ἀπε ἴῃ ἰάσρα τηϑᾶϑιτα ἴο [6 σοττυρῖ ἔοστῃ ἸΏ 

πΠΙΓἢ ἴῃ6 ἰαχὶ οἵ ἢϊ5 τηθϑϑαρα ἢᾶ59 τεδοῃϑα 5. ὙΤμαῖ [ἢ]5 σοΥΤΡ- 

ἴοη Ὀερδη αἵ ἃ σοπιρδγαῖνοὶν οαυὶν ἀαῖα 15 εν ἄθηϊ το ἴῃς ἰαεϊ 
[δὶ βοτὴβ οὗ ἴδε δσύοῖβ οὗ 4ΠἘΕἔὺ} Ξ ἄρρθᾶσ αἰγεδάυν ἰῃ Οϑ, ε.». η12ς, 
ὉΌΦΣ, ἐν τῇ ἀκοῇ ; η15, 0 ΚΌ, εἰς οὐθέν ; τι, ὝΡΞ ΚΞΝ, εἰσελεύσομαι 
εἰς πόλιν. ΕῸΣ [Π6 τοϑιοσαίίὶοη οὗ ἴῃς οσἱρίπαὶ ἰοχὶ τησοἢ ΠΟΙΡρ ΠΥ 



οἸχχὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ὅς ἀοτινοά ἔτοπιὶ ἴἢ6 νϑυβίοηβ, Ὀυϊ ἢ ΠΊΔΩΥ Ο84865 ΓΟΒΟΓΐ τησδὶ 6 

Πιδὰ ἴο οττοα] οσοη͵θδοΐυζα. 

(1) ἴῃ τδς οοττοοϊίΐου οὗ ΒΠΌΪ, (δ᾽ 15 πιοϑβῖ μεϊρῆι.. Τῆαϊ ἴῃς τοχίυδ] Ὀα515 
οὗ (ὃ ἰ5 αἰβετγεηι ἔτουιῃ ΠΟ ἀρρεατϑ ἔσο ἴδε ἰαγρὲ πυτρθετ οὗ οδβεβ ἰπ ψὩΪΟἢ 
ἴδε τεδάϊηρ οὗ 45 ςαηποῖ ἢανα Ἴοοπια ἔτοι ΠΟ, ἐσ. ΑἸ. 11δ, κυ, οἱ ἱερεῖς 

αὐτῶνταν) 5; 21}, ΟΝ, ἔλαβοντετῃν; Ηο. 217, πῆργι, σύνεσιν αὐτῆς ΞΞ πβμ5η (}); 

810, ΚΦΌΣ, τοῦ χρίειν ΞΞ ΠΦΌΟ; 48, ὈΝὩὉ ο, ἡρέτισεν Χαναναίους. (5 τεπάετ- 

ἰὴ νγὰβ οὐ ἀεηι πιδὰς Ὀείοτε ΠΗ͂ ποὰ Ὀεοοιης ἴῃς βίαπάαγὰ ἴεχὶ. ΤΒς 
Ἑδασγδοῖοσ οὗ 6δ᾽5 τεπάδγίηρ ἰβ ἰπ βόηογαὶ ἴῃς βϑῖὴς ἷῃ Ατὴοβ δῃὰ Ἡοβοδ 88 

εἰβξενοσο ΤῊΣ ἰτδηβἰαιίοη οὗ Ηοβοϑα βϑοῖηβ ἴο Ὀ6 ἱπίοτίον ἴο [δὶ οὗ Ατῶοϑβ, 

Ὀυϊ 1815 15 Ῥγοῦ Δ ὈΪΥ ἀυς, ἴῃ ἰαῦσε τηδάϑυγο, ἴο ἴα στοαῖεν αἰ ΠΟΥ οἱ ἴδε ἰεχῖ, 

ϑοτιμδιϊηγοβ (5 5. νΕΓῪ ἔτες, ἐν. Ατ. 49.10.11. ΓΘ ἽΝ, χῶραι; 5521, ὙΡ2 πον κὸ, 

οὐ μὴ ὀσφρανθῶ θυσίας ἐν ταῖς κανηγύρεσιν ὑμῶν; Ἦο. 272, υῦὖγν, πάντα ὅσα μοι 

καθήκει; ς'δ, γῦψυν, καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις; ἴῃ οἴπεῦ 8368 Ἔχοσβϑῖνε ᾿ἰζοσαὶ- 

Ὧς55 15 αἰπχαά αἵ, ει. ἴῃ ΑἸ. 73: δ τὴς ΒΥπογτηβ ποῦ δηὰ τῷ ἀγε αἰβετγεηιαῖοά; 
518, Πἴ ποῦ, ἵνα τί αὕτη; Ηο. 2}ϊ, Ἴνκ Ὁ7)ΡΌ2, ἐν τῷ τόπῳ οὗ; ἴδε ἰάϊοτη κ᾿ 
ὮὩ ΠΌΊΝ 5 τε ρυ ΑΥν τεηἀετγεὰ, οὐ μὴ προσθήσω, κιτιλ., ες. ο. 16 οδ 13, εἴς. 

Ἰπδοουγαῖς το ἀογηρβ τα οὗ σΟΙΏΠΙΟΏ Οσουγτεῆςε, ἐφ. ΑἸ. δὶ, ὈΝΨ, ἐξουθε- 

γοῦσι; 313, ΠΟῸ ὨΝΡ2, κατέναντι τῆς φυλῆς; Ηο. ο10, "1 Ἴ,529, ὡς σκοπόν; 512, 

ἥφ,, δείλαιοι; 511, ΟΊ, ἤρξατο; 75, 19", ὕπνου ἐνεπλήσθη. 
Οὐοαϑβ ον ἱσποόγαηςος οὗ ἴῃς τηοδδηίηρ 18 ΞΒῃοννῃ ὉΥ τοϑοτὶ ἴο ἱγδηβὶ ἰοταϊίοῃ, 

ἐφ. Απὶ. 11, Ὁ5 1022, ἐν ᾿Ακκαρείμ; δηῃὰᾶ, ρεγῆδρ5, 313, ᾽ν, ἱερεῖς. 

ἽΏδη ἄυε δ᾽ϊοναησθ ἰ5 τηδάδ ίοσ [6 οἴτοῖβ οἵ 09, ἴπετο 5811] 

ΤΟΠΔΙΏ ΤΊΔΗΥ Ῥᾶββϑαραβ ἰῃ ΨΏΪΟΝ 115 ἰαχῖ 15 ῥτείοσαθ!α ἴὸ Η͂ΪΙ. 
Ιῃ (ῃϊ5 σοπηπηδηΐασυ Οδ [ᾶ5 βιρρεβῖθα οοττεοϊίοηβ οἱ 98Ε{ ἴῃ 
ΔΩ. “ἶ" 1δὸ ἘΝ 4ὃ 10 Ἐπ 811} Ηο. 28 4" 10. 19 ΕΞ οἷ. 8.8.9 ἡ ΞΕ 14 8132 

ὃ 5.1: τοῦ 12. 138. 1δ 118] 1238.9 ι ΠΠΡΗΝ 1453, 

(2) Τῆς τειιδίηϊηρ Οτεεῖὶς νεγϑίοπυς ὑγοβϑεηὶ ἴῃς βῆ Τδαγδοϊογιϑιῖοβ ἴῃ 
Απιοβ 8ἃπηὰ Ησοβεδ 85 εἰβεννῇογο (4) Ααυ}}]48 ρεάδῃῖίο 1 ογα ] 6585 15. 1}}.5- 

ἰταϊο ἃ ΌὉγΥ Ατῃ. 123, βρυχήσεται, μΦ; εἴ. (ὅ ἐφθέγξατο ; 218, καὶ ὁ καρτερὸς 

καρδίαν αὐτοῦ ἐν δυνατοῖς γυμνὸς φεύξεται; Ηο. 218, ἔχων με τε ὅγ}5; ς, 

δικασόμενον ΞΞ 3"; 8:18, θυσίας φέρε φέρε Ξ ὩΣ 21. Ηἰς ἰοπάποβϑϑ ἔοι 

τα ηβἰταγαιίοη 18 ἰσααυ θη ἱηάυϊρεά, ε΄. ΑἸὶ. 528, ναβλῶν σου, Ὑ. 2); 7), τῆς 

γάζης τοῦ βασιλέως, "ὍΣ "2; 2132, Ναζαραίους, Ὁ); «οἴ. 6 ἡγιασμένους; 610, 

ησυχωθητι, κ ,) ὉΠ; Ηο. 99 ἀπά 1οἷ0, ψἤετα ΠΡ22)Π ἰ5 ἰγαηϑτογαῖθα, ᾿ΠουΡὮ 

(ὃ τταπϑἰαΐεβ ἰδ ἰῃ θοὶἢ οα868. ᾿Α. αἷ8ο ἰγαῃβίαίεβ τι ΩΥ͂ ρσορεσ Ὡϑίηεβ, οἷ. ἐφ. 
Ηο. 416 ς8.18 018 τοῦ ἡ, ἩἨ]ΐξς εἰγτηοϊορίςοαὶ ἰεπάθηου οτορβϑ ουΐ οἴξῃ, ἐν. 
Απι. 310, ὀρθότητα, ΓΙΌΣ; 7), ὄψιμος, Φῦ. Τδε τεπάοτίηρ οὐ Αφυϊα Ῥγεβὺρ- 

4 966 σϑραοία! ν ϑυνεῖς, ἡ οάμοίον ἐο ἐλέ Ο, 7. ἐπ Ογεεξ, 165-41. 
τ 8ες ϑνεῖο, πινάκιον, 290-58. 



ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΕΆΒΘΙΟΝΘ ΟΕ ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΗΌΘΕΑᾺ οἾἶχχν 

Ῥοβ6β ἃ ἰεχὶ ἀἰβετγεηὶ ἔγοια ΠΟ ἴῃ νεῖ ἔδνν ο8565, ἐν. Ατὰ. 18, γ)) ἕοτ ΝῊΣ; 

419, ὍΜΚ2 ἴοσ “ΝὩ1; 88, αἱ στρόφιγγες -Ξ γυν, ΒΔ τυ ; 88, σκεπασθήσεται 

ἴος πρὸν; Ηο. ε1ἴ 1259 131, ΤῊΣ νεγβίου οἵ Αφυΐϊα ἰβ [ῃυ5 οὗὨ {6 ναϊας ἔοτ 
ἴῃς οοττοςιίοη οὗ ΠΑΙ͂. Ἐδδάϊηρβ οὗ Ααυ}ὰ ἢᾶνε Ῥδοη δἀορίεα ΟΠἹΪΥ ἴῃ ἴννο 

ςδ8ε5, Ατῃ. 4190 (οτηβϑίοῃ οὗ } ἐπ Ὁ390Ν31)) δπὰ Ηο. 117 (Ὁ» ἔοσ "»Ἐ} οἵ ΠΑ), Ὀοϊὰ 
οὗ ψῆϊοἢ πᾶνε ἴῃς βϑυρροτί οὗ οἵδε νευβί οῃβ. 

(Ὁ) Τῆε νεσβίου οὐ ϑυτησηδουδ 15 ἴἢ 6 ὙΕΥῪ ορροβὶϊε οἵ Α4υ]}4᾽5 ἴῃ {δαῖ 

ἴϊ εἰτῖνεβ δῇεσ Δ Ἔχργεββϑίοη οἵ ἴῃς ἰάδα ἰῇ ρυζε δηὰ ρσγδοοίυϊ ἰδηρυδᾶρε ταῖῃοσ 

ἴδ δὴ ἐχαοῖ δῃὰ ἰἸἴεσαὶ τορτοάυοιίου οὗ ἴῃς Ηδῦτεν. Ἐχαδιρὶεβ οὗ [ἢ ]5 
ἔτεοάοσῃ τοῦ Ὅε ἐουπὰ ἴῃ Απὶ. 18 41 513, ὙΥΏΪΕ υβίηρ ΠΟ 45 ἃ Ὀαϑὶς, Σ. 
δῇονβ (Ατ  ΑΥὙ ἢ 6, ᾿Α., δῃμα Ἵβρεοΐαῖγν ΘΚ. Ης εχϑϊθίϊβ, Βονανεῖ, ἃ 
οοτίδίη διηουηὶ οὗ ἰπάερεπάσποο, Ηΐβ τη εγίηρ ἰηνοῖνεβ ἃ ἀἰβετγοηῖ ἰεχίυδ) 
Ὀα5:5 ἔτοαι ΠΗ ἴῃ Απὶ. 11} 410 88 (411 ἀρτεείηρ υνἱἱ ᾿Α., ν.5.)}; 59, Μ'2) ἔοτ 
ΝΣ"; 55, ὨξΌ ἴον γϑῦ ; 61, Ὁ533)1) ἴοτ 33) ; δῃηὰ Ηο. 31 γὶδ 89 114.712δ. 13 1.2.6, 

Ἐσδάϊηρε οὗ Σ. ᾶνα Ὀεεῃ δάοριοα ἰῃ Απι. 410 ς35 61] Ηο. 117 (ἴνο), π᾿ ΟἿΪΥ 
οἷς οὗ νηοῦ, νἱΖ. Ηο. 11, ΜΛ, δ ΔΩΥ ἱπάερεπάεπος οὗ οἴπες νουβίοῃϑ 

Ἔχ ϊοιἰςὰ. 
(ῶ) ΤΒεοάοϊδομ᾽β νεγβίοῃ 15 ἃ γεν βϑίοῃ οἵ (δ, δπὰ οἵ ργδςῖϊοδ}ν πὸ ἱπάε- 

Ρεπάεπϊ ναϊυς ἔος ἴῃς οοττγεοϊίοη οἵ ΙΗ. Τῇαὶῖ ἢς παὰ ἴδε Ηεῦτεν ἰεχῖ 
Ὀείοτε Ηἶπὶ 18 εν ἀδηϊ ἔγοτῃ ἢὶ5 ἰγεαπεηϊ {γα π5} Πα ταϊὶ ἢ 8, δ. Απ. 1], ἐν νωκεδειμ, 
ὉΣ22 ; 77, αδωναι, "ΣΝ. [Ιἢ πο οἂθε ἄοεοβ δε ἔυγη ἢ ἃ ἰεχὶ ἱπάερεηάεηῖ 
οὗ θοῖδ (ὃ απὰ ΠΗ͂Σ. Ηε πυρροτῖ5 ἴδε τεδάϊηρβ δἀοριίεὰ ἴῃ Ηο. 918, νη}; 
τοῦ, 05; 11, 5}. 

(3) ΤΈς ἐταριηεηῖβ οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τιδιΐη νογβίοη αγὸ οἵ πηυςοῖ ναΐὰθ ἔοσ ἰῃς 

οοττεοϊίζοη οὗ 68. ΤΉὮς νοτβίοη 15 οἡ ἴπε ψ οἷα ἃ ᾿ἰϊογαὶ ἰγαηϑἰαϊίοη οἵ 6, Ὀυϊ 

Ῥτοβε 5 ΤΏΔΩΥ νδυδιὶο!5 ἴῃ δρτεοιηθηῖ ννἱτ τς τεοεηβίοη οὗ [υςΐαῃ. [15 τηοβῖ 

οἰρηϊδοδηΐ ἀορατγίυτε ίτοιῃ ΗΓ δπὰ (Ὁ 15 ἰπ Απὰ. 1ἰ (φ.ν.). [[π|Φ υϑὲ οἵ ἰΐ 
825 Ὀδεῃ τηδάς ἰῃ [ἢ15 σοτηγ ὨἴΔ ΤΥ, δῖηος ἰ 88 ποῖ δοσαβϑὶ]α {}}} τῆς τεχίυδ] 

ψΟΥΚ 88 ργϑοῖ ον δΠηἰβῃεα δηα τους οὗ τ ἰπ ἴγρα. 
(4) Τῆς ϑυγίαος ἔυγηϊβῃεβ ἃ (διγὶν οαγείυ! δἀηὰ δοουγαῖα τοπάσγίηρ. [Ι͂ἢ 

δεθοταὶ ἴτ ἰοἰϊον5 68, Ὀυϊ βῇονπ ἰγεαυθηῖ ἱπάερεπάεδῃος, ἐν. Ατὴ. 111 (ΟἿ]ονν5 
ΜΕΤ; υἱῦ ταῖκεβ Ὀ50Ὁ δ5 ρσορεῖ πᾶτῖς ; Ηο. 3" 210. Ὁ 44 ς1δ 610. 1 ργεβυρροβεβ 
ἃ ἀϊβετεηῖ ἴεχὶ ' του ΒΗ, δπὰ 66, ἐσ. ἰπ Απὶ. 1}}- 4. 28.10.16 42. δ. 11.15.6. «16 
61.8.17 γδ 81.8.4 Ἠο, τὸ 32 45. 7.13.18 «4.7 69.10 η6. 8.11 86 ΟἹ 1τοῦ- 10 114. 8.12}. 3. δ. 10. 13 

13.10.18 ΤΙ τεδάϊηρβ πανα Ὀεεη δάορίεά ἰπ ρῥτείεγεπος ἴο ΠΠΙ͂Ό᾽, οὐ (ὃ ἴῃ 
Αἰ. 111 211 ς16 61 Ηο. 47- 13ς.19 61 γ5 85 91 114 125. δ. 19 

(5) Τῆς Ταρυπι οὗ οπαΐϊμδηῃ ἰ8 ἃ ρδυδρῆγαβε σταῖμοῦ ἤδη ἃ ἰγδηβ᾽ δι οι, 
δὰ ἰ5 Ἑσμαγδοίογζοα ὉΥ̓͂ 118 δάμπογεηοε ἴο ἴδε ἰεϊζος οὗ ἴῃς ἴοχῖ, δπὰ ὈΥ 118 

τπεοϊορίςα! ροϊπὶ οὗ νίενν, ἐν. 8411 δης ἢτοροπιοσρ ἢ 5π|8 ἅτε σάγεί γ τειηονεά. 
Οοπβδοπαηΐδὶ ἀεραγίυγοϑ ίτοιὰ ΠΗΌΟΪ τὸ οἵ γὰσε οσουγγεηος, νατδιϊοηβ ἔγσοτη [6 

νοςδ]ζαϊίοη οἵ ΠΗ͂, Ὀεΐηρ ποσε ἔγεαυθηῖ. Νὸὼὸ εππθηάαίΐου ἢ85 Ῥεεη δἀορῖεὰ 

οὐ ἴδε [υ1515 οὗ ἡ ἱπάερεπά Ἔν οἵ (Ὁ ἀπ ὰ οἱδες νϑυβίοβ. 
(6) Τῆς Μυϊγαῖς (ο]]οὸν5 ΠΗ͂ ΟΓ νοῦν οἰ βεῖγ, θυϊ βοιηείϊτηθβ Ὀοτγονβ Οτεοκ 

5 ἘῸὸσ ἀεί} }5 5ες ἰεχίμυδὶ ἰγοαϊ πο ηϊ ἱπ ΟΟΙΊΤΊ ΘΠΙΆΓΥ. 
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τεηδετίηρβ. Τῆς ᾿ἰτογα πα 85 οὗ ᾽Α. 5 ϑουρδὲὶ δῇοσ αἱ {ἴπγε8, Ὀυϊ, 85 ἃ τις, ἴῃς 
ἰγδηβἰαιίοη 8 τηδὰε ἢ οοηβίοταῦϊο ἔγεεάοπι, δηὰ [ἢ15, ἰορεῖδεν ἢ τοις 8 

᾿τηροτίεοϊ τον] εᾶρε οὗ Ἡεῦτεν, ΜΠ ποῖ ἰηίγοαυ ΠΕ σαυβοα Ὠἰπὶ ἴο ἐττ 

(ἐσ. Ατι. 539, γευείαέίμ», “2.0; ΟἿ, γαείδο, τῦὉ), δπὰ τς πποοτίδίη βίδϊς οὗ 

ἘΠ5 ον ἰοχῖ, τοπάθιβ Ῥ δὴ υπϑδίε συϊάς ἴο ἴδῃς οτὶψὶπαὶ ἰεχί, Νὸ τεδάϊηρβ 

δανα εξ δάἀοριεὰ ἤεῦα οἡ ἘΠ5 δυϊμουν υποοτγορογαῖεα ΌΥ ἴδαϊ οὗ οἵδε 
ΨΕΟΓΒΙΟΏΒ. 

2. Τῇςε ἐοϊϊονίηρ ἱγαηβροϑιτοηβ Ὦᾶνς Ὀδεη τηδάε: (1) [ἢ Απιοβ: 223, 
ὩΝῚΘ ΠΝΦΣ ΠΣ, ΟΠ] οτγ5 ὙἼδὸ (21); 27 [0]]ονν5 25, αῃὰ 29 ἔο]]ονβ 210; 2118 [ο]- 
Ἰον8 212; 216, ὈἿΌΠ 25, ἜἘχομδηροβ ρΐαςοοβ ΠΤ ὉΥῚΡ ἴῃ 216; 2164 [0]]ονν5 Ὁ" κῷὉ 
ἷῃ 21δδ, 216 (0]]ονβ 411; ςδ4 [0]]οὸνγ5 οἷ; 589, ὈΝΎΦΟ ΓΙ, [ΟἸ]ονΒ ΠΝῸ ὨΝΣΘΩΝ; 
5ὅς [0]]ονν5 κ᾽; οἷ ργεοεάςβ 510, κβὃ, ἸῸΨ ΠῚ" 15 ρἰδςεὰ δἱ Ὀερσίπηΐϊηρ οὗ νεῖϑβε ; 
65 (οΟ]]ονν8 67; 6148 {0]1ονν8 149, 83 (οἸ]ονν5 89, 

(2) ἴπ Ηοβεδ: 210.11 γε τοπήδέϊξι ΨΠ 27; 214 (ΟἸ]ονν5 211; 218 ργεοβδάεβ 
218, 219 9 Ἰοϊποά ἴο 21δ; 4144 (οἸϊονΒ 4"; 4135. ῥγοοεάδβ 411}; η126 ργδοδάεβ 

γ,λ}}, 855 ργεςθάςεβ 854; 9 ςογηεβ Ὀεΐψοεῃ 94 554 δ, οἷδ (0}]ὁνν»5 911; 913ς (ο]ονν5 

ο᾽δ, 1ΟἿ οοτηθ5 δεΐψοοῃ τοβοδοάδὸ, 1218 15 ςοῃηπεοίεὰ ἢ 1215; 1216 οοΙῃ68 

Ὀεΐνοεῃ 12}14π412, 1.46 (0]]ὸν5 1.48. 

.34. Τῇε εἴτοσβ οἔ ΠΗ͂Σ τὰν Ὅε οἰαββίβεὰ 85 ἔοϊοσβ: (1) Οβδηρεβ ἴῃ 
νοοβ]ζαϊίοι : Ατη. 27 86, ὈΡαδ πα ἔος Ὀλρνθπ; 2166, Ὁ)0) ἔογ 505; 535, Γαρῦ 
ἴον πξῷ; δὶ, "352 ἔοσ Ὁ39}1; 88, γπυνῦ οσ τυ, δϑά γορπ ος Ἰοϑπ; οἷθ, 
ὥτι ἴον ϑ2Γ, δὰ ὈΥῚΡ Ὁ ἔον Ὀπρο; Ηο. 5}, ΠῚ ἴοσ γΨ, δηὰ γ0χ ἴοτ 2; 

φἾδ, ΠΠ)» ἴον ππν; 65, πγ5 ἔοτ πγ; 75) ὉΠΡΝ ἔογ ΠΡ; 7135, Ὁ ΟΣΝ ἔοτ ὈΠΌΝ; 

"1, γ 30. ίοτ γον; 83, ὙΡΣ ἴοτ ΕἸ 85, Ὁ"23}Ὁ᾽ "3 ἔοσ Ὀ3320;; 81, ὙΠ ἔοσ 
ρα; 98, πρΣ ἴοσ πρῖ; 99, Γτν, οτ ἡγηθ; τοῦ, τ ἕος δῦπι; 1οῦ, ἜΣ ἴοτ 
γγο, δηὰ 15Ὁ ἔοσ "γ΄; 109, Τπινῶτι ἔοσ πνϑπ, δηὰ ἢ ἴοσ ὧν; 113, ἈΝ ἢ ἴον ἈΦ; 
118, "5.09 ἴοτ Ὁ) 2:, δηὰ ὉΝ) ἔοχ ΚῚ; 11, ὉΡ ἴον Ὁ, πὰ ἌΝ ΡΝ ἴοσ ὙΠΜΛΡΟ; 

122, 2 ἰοτ 12, πὰ 53) ἴον φ03ν; 129, Ἢ) (ῸΣ ῬΧ22ν, απὰ νῶι ἔος νι; 

ιχἱ, ΝΟΣ ἴοτ ΚΥΩ); 143, ΠΣ ἴου ὈΣ; 135, ΠΤ, ἴοσ 20; 137, οὖν ἴον Ἔν; 

1,9, ἡρῃν ἴον πη; 1318, ὈΠΙΝ ἔοσ γπν, δῃὰ τὴ.) ἴοσ 3», διὰ ἼΩΝ ἴον ὍΝ; 

148, ὉΣῚ ἴοτ γ10. 

(2) ΤὮςε σοπβοπαηίδὶ οογγεοϊΐ οβ ΤΥ Ὅς στουρεά υπᾶετ: (4) Ιποοττζεοῖ 
ἀϊνίβίοῃ οὐ νοτγάς: Ατῃ. 613, Ὁ. 0232 ἕο Ὁ" 022; 72, 9 ὉΝ ΝΥ ἴοσ Ν 5} 
ῦϑο; Ηο. 45, "2 ΩΣ ἼΟΣΙΥ [ῸΣ ὉΝὝ229 ὯΡ); 52, ὈῸΦΨ ΠΌΠΙΦΙ ἔοσ ὈΟΦῚ ΓΠΦῚ; 

68, ἸΝΣῸ 110) ἍΠΦΙ [ΟΣ ἸΠΝΥΌΣ 12 ΟΦ; 6δ, ὋΝ ὙΘΟΦῸ ἴου ἪΝ. ὌΡΨΦΟ; 81, 229 
ἔος “Φ) 32; 88, Ὁ)22Φ 35 ἴοσς Ὁ)2229; 112, ὈΠΩΘῸ ἴοσ ὉΠ Ὡ0Ό; 123.8ὃ, 2. Ὅ2Ὁ 

ἴος 2. γ23)"». 
(ὁ) ὈΙΟΡΤΑΡΗΥ δηᾶ Παρ οσταρἣν : Ατὰ. 55, ΚΝ ἕοτ ΨΚ, δπὰ ΓῺ ἴου [522; 

55, τίν ἔοτ ποῦ; 511, ὈΞΌΦΊΣ (ῸΓ ὈΣΌ1Σ; 62, Ὁ39922)0 Ὁ9122) ἔοτ 3222 Ὁ9122Ὸ; 
ηἿἼ, ἫΝ ΓΟ ἔοτ πο; 88, θ5 Ὁ φη ἕος Ὅφη; 811, νι ἕοσ “3; Ηο. 32, Ὁν ἴοσ 
ἘΝ; 4ὅ, Ὁ ἕο Ὁ); 418, 13 Ἰ2Ω͂Ν (ΟΥ̓ Ἰ2ΠΝ; 419, ὈΛΊΠΣΙΟ ἰοῦ ἸΟῸ; 58, Γ2 οσ 
ΓΛΣ; 8115, μυγιῦ δάἀἀεᾶ; οἱ, 1.1 ἀἰτῖος. οἵ 72; 93, Ὀπὺ ἔος σογ; 918, γγὺ ὑκ 
ἴον π)πῦ, 118, ὈΟΡΥῚ 0 Γ ΡΥ; 119, ὉΡ ον ὕ»ο; 129, }}» ἕο γγρῦ; 1212, ὈΥῸΦ 
ἔοτ ὈΣΊΦῦ; 132, ΤΩΙ ἴοσ ὈΥΊΦΟ ΟἿΣΙ ὉΡ; 139,2 ἕο ὮΝ ; 148,28 ἴοσ Ὥσο, 

δηὰ γ5) ἔοσ ὉΠῸν 
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(ὦ Οοπίυδίοι οὗ Ἢ ἃπὰ Ὃ: Απι. 27, ΠΡ ἴοσ ΠΡΟΣ; οἶδ, ΣῪΝ (ῸΥ ΚΣ ἽΝ; 

Ηο. 418, ὈΚ2Ὁ “Ὃ ἔοτ Ὀ'Ν320 ἼΟ; 73, ΥἼΣΝ ἔοτ Ὑτορ᾽; 7129, ὈΛΨΟ ἴον Ὁπσῦ; 713, 
ΤΩΣ ἔοσ ΥΥΎ Ων; 95, ὈΡ ἴον ὉΡῚ"; 918, ὙΣῦ ἴον Ὑσῦ; 1018, Ἴ)ΥἼ2 ἕοτ Ἴ29.2; 
1212, ΟΦ ἔοτ οὐ; 135, ἼΡ ἔοσ ἍΤ»... 

(4) Οοπῇυβίοῃ οὗ κ ἀπὰ ν": Ατη. ὅ8, ΞΝΓῸ ἔοσς Ὡ»πΌ; Ηο. ςδ, ΠΓΡ ἔοτ ΠΠΝ; 
η3, ΤΌΝ ἔοσ γ1Ὸ}». 

(4) Οοπέυπίου οἵ κα πὰ ν΄ : Απι. ς8, γῦχν ἔοσ γῦφι; Ηο. 511, Ἰχ ἴου κνἸν. 
(σ) (οπββίοη οὗ Τ᾽ δηὰ τ: Ατῃ. 21, τσὺ ον ττῦῦ; Ηο. 52, οἷον ον ον; 

ο13ς, "ὝΦ ἴοσ τυ. 

(Φὴ Ὀ(οπίιυπίου οὗ ἡ ἀπά ": Απι, 59, ΝΊ2) ἕοσ Ν)2); Ηο. 918, χοῦ ἔοσ Ὄυῦ; 
1319, ὙΌΡΦΊ ἴοσ Ἴρφη; 129 απὰ 149, τ ἔοτ Ὁ. 

(λ) ὙΤτγαμβροβιίοη: Απὰ. 313, 512 ἔος τῶν; Ηο. ς5, ΝΥ ἔου γκὺ; 78, ἹπῸν 
ἴος φῶ"; 109, ΠΡ ἴον πῦψ ; 1.330.14. γὴν ἔοτ ΠΝ, 

(ἢ) Οοπίιβίοι οὗ 2 δπὰ 5; Ηο. 71, ᾿ΝΡ ἕο ᾿ΝΟ2; γ139., γ»ῸΦ9 ἴος "522; 
95, 12 9 ἴοσ 15». 

(σ) Οπιίβϑίου οἵ ἰπβεσίίοη οὗ ν; Ηο. 45, ἹΚΌΝΌΝῚ ἴοσ ἹΟΝΌΝΥ; δ, ἸΌΝ ἴοσ 

Ἰοσυ; 8ὅ, τς ίοσ Πν; 10]δ, ΠΦ» ἴοσ ἥΦ»Ν; 118, ὉΠ ἔοτ Ὁπρκ. 

(δ) Οοπέυβίοη οὗ 5Ξυθβῖῆχεβ; Ηο. 28, Ἴ5Ἱ ἴοσ πον; 4129, ΓΙ ἴον Ὀνγη; 87, 

ὗ ἴοσ τῷ; 923, "2 ἴοτ Ὁ2; 125, ὯῸ» ἴοσ ἸῸΡ. 
(ἢ Οπιϊβοίοῃ οὐ ἰπβογίίοη οὗ σοραυΐα: Ηο. 4ὅ, ᾿γ  ἔοσ πον; 6, 1" ον Ἢ"; 

85, μὴπν ἕο “ἢ; 810, Ὁ ἴοσ ΦῚ; 122, ΓΥΣ. ἴοσ “2; 123, ἼΡοῦΥ ἔοσ “Ὁ; 128, 

ὈἸΚΩῚ ίοσ “2. 

(σι) ὙΒεοϊοχίοαὶ οβδηρε: Ηο. γ15, Ὁ» κὸ ἴοσ ὕρϑῦ; οἷ0, γΨ3 ἴον Ὁ}. 
(σι) Μιβοο ]δῆεοιβ σοττυρίίοηβδ: ΑἸ, 23, ΓῸῚ ἔοῦ ΓῸΠ; 26, πὸ ἔοσ "5; 49, 

ΤΊΣ ἔου ἸΣΛΠΙ; 59, ἼΦ ἴον Ἴ2Φ; 513, ὈΞΓΝΌΠ ἰοσς Ὁ ΝΌΠ; 910, ὉΥ 2 ἔου Ὁ; 

Ηο. 19, 59 ἔοτ 5) 55κ; 47, ῸΝ ἴου γὍ05; 410, γον ἔοσ ἸΣΓ; 58, ἼΩΝ οΥ 

ΠΣ; 69, ἫἼὩΠ ἴον ἸΝὩπ; 610, “κ ΓῺ ἔος “ν Τὺ; 732, 2200 ἴου Ὧ2; 75, 3) Ὁ 
ἴον γ72; 718, ὈΛΊΣΟΦΌ ἕος ὈΛΊΠΩΤΟ; 810, τον ἔοσ ἡ πὶ, ἀπά ΝΦΌΟ ἔοσ γπιΦῸὉ; 95, 
5 ἔογ 1)", δηά ἼΦΌ ἔου ὍΦΨΝ, πὰ “59 ὝΘΠΌ ἴοσ 2 "ἼΟΠΟ; 97, ΠΝΌΠΩ οἵϊςά; 

918, πω ἴοσ ἸῦΦ; 1οἱ, πΊΦη ἴοσ νυ; τοῦ Ὑ9.2) ἔοσ ὅ9πν; τοῦ, π)Φ2 ἴοτ γΦϑ; 
1012, "τοῦ ἕοσ νοῦ, δῃὰ ΓΝ) ἔος γο; 112, 20 ἔοσ γ2; 11ὅ, κ' ἕοσ Ὃ; 118, 
ὈΠΓΊΧΡΌΟ ἔου ὈΠΥΥΣΌΣ; 117, ἸΣΊΦΟΣ ΟΝ [ῸΥ ὈΓΩΊΦΌΣ Ὡνῦσ, δηὰ κὸ τῷ 
ΟΥ̓ ἴος πὴ ΟἽΠ ΝΊῈΠ; 119, ΚΝῺΝ ἴοσ ΟἽΝ; 1119, ΠΝ 2 ἴὺσ γἼΝ9 52"; 122, 

ὙΦῚ ἴοσυ ΝΥΦῚ; 125, ὉΝ ἔοσ ΓΝ; 128, γῶν" ἔου Ὡγγῦ; 1213, Ἴῦ22 ὉΝ ἕου Ὁ), δῃὰ νπ 
ἴοτ ἸΦΡ; 1332, ὈΣΣΓ9 ἴοὺσ ὈΓΣΊΌΓΣ; 139,2 ἴοσ Ὃ; 1310, ἼΨ 23 ἴοτ Ἴ) ὙΦ ὅ21; 

1216. ὍΣΩΝ 1}2 ἰοτ ἸΠΝ ὍΝ 1.22; 145, 1)Ὺ [ΟΥ̓ 122. Υ,, 

4. Τῆς τότε ἰτηροτγίδηϊ βρεοΐδὶ ἐκ υ ἀ165 οἡ ἴῃς εχ οὗ Ατθοβ δηὰ Ηοβϑᾶ ἃζε : 
οΪ]ετθ, “65 ᾿οάεϊαργορμβεῖοη ἄἀεσ Αἰοχαηάγίπον," ΖΑ͂ ἢ. 111. (1883), 

219-72; Ζεγάποτ, “ Βι)άτασεη ἴοϊ ἀς ἰεχεκε εἰς ορ πεῖ Ο. Τ., 71λ.5.. 1. 

(1886), 196--207 ; ϑερδῖς, 216 «γγίξελε ζ᾽εόεγεείσρρ αἰ, ττυδί ξἰείμορ Ῥγοῤλείδη 

-»"ά ἐὰν ῬεγλᾶζρἽες χες αδηε νιαϑεογοίσελεηε 7 εχί μα σε ἐμ ἄζεγορε ζ)εὐό»- 

σείχγμησεν, παρτορολ οἷδε ΣΧΧ. ππά ἀρε 7 γρεηι (1887); ὙΤτγεῖϊεὶ, 2 ὲὲ 

Αἰ εχα»παγέμεελε ζ᾽εὐε ςοίστερ οἐς διελες ἤζοσεα (1887; ΟἿΪΥ οἤδρ5. 1-- 3); 
7]άρρε, “ Ὁἱε ϑεριυδρίηἴα Σὰ Ηο568,᾿" Ἡοπαϊεελγῖ 2» Οεδολιελίε τρια ΠΡ ΊΣ τ Ρ- 

"αὶ ἐδς )μαάερέλερς, τι898; ϑοδυυτγηλδηβ σε κβονθῃ, 22ε 4{6χ. Ῥεγέαξέηρ 65 
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ἀεί  ούεξαῤγοῤλείοε (1887); Ῥαϊίεγβοῃ, “Τῆς ϑορίυδρίης Τεχὶ οὗ Ἡΐοβεα 

(οτιραγεὰ Ὑἱ ἢ ἴῃς Μαββοσγοῖϊς Τοχὶ," 2 7εδγαΐίεα, ΝῚΙ. (1801), 190-221; Η. 

Οταδεῖζ, Ξριοράαέορος ἐρε  έεγοσφμέ αςγαε 5.7 δίμγαε Κίον ἐς 7 ἐςία»ριοηὶ ἰδ 7ο., 

σε 21 υεζ6 7.422 νοεῖ: μδς πο σέχεζς 7 111εῖ5 ἐαείεγὶς σαλίῥἧς. 2 α5εξ- 

εἰς σεε»εαμς Ξεεολτοίες εὐ ἐμοσφεῖηε 9» οῤλείαγιηε ἐξόγος εἴς. εορεϑέρσης (1803); 

Βδοδοδηῃ, “ Ζυς ΤΕχικις ἀς5 Ῥγορδεΐεη Ηοβεᾶ 1.-Υ]1., ἡ μεείσριομξ δε 

ὥχνἐεγεμελμησεη (1804), 1--27; ΓΟοἴτηδη, γίδες εραργεξηέρρ αὐ ἄορ 271α50- 
γείίεξα ἐεχίερ εἰ 2γογ. Δ ἴοσεας ὀοξ (1894); Τοττευ, “ Οη ἴδε ἰεχὶ οἵ Απὶ. 535 
6..3 )3» 782. ΧΙΤΙ. (1894), 61-63; )ΐξρε, “Νοῖεβ οὐ Απι. 27 610 88 ο8:10,» 

ἐδιά., ΧΧΝ. (1896), 151-14; Κυῦεη, σέ αὶ Κόρα ς μος ϑ0»9 ασεαρες 

ο7 1δ2ὲ Οἱά 7Ζεείανεορ (1896); Οοτῖ, Ζεχίμς “ἤεὐγαϊεὶ Ξηπορααζίογιες φερέδιες ἐν 

ὕίεγε 7 εεέαν»ιοο Λ'εε ἑακαΐεε νεγίεμα τδὲ τ Α΄. Αἴνόμεη, Δ ἴοογξαας:, 

ἮΨ. 4,1ἰἰ ΧΑ οείον:, 427. Οογέ, εατα 44. Οογ (1900); ὟΝ. ΒΕ. ΝΥ. Οατγάμπεοσν, “ ΝοῖἊβ 

ΟΣ (εείδϊῃ Ῥαββϑᾶροβ ἰῇ ἢ βολ," 4,,.52. ΧΝΙ]1Π. (1902), 1γ8-82; Βενει, 

“ Τεχῖ-οὐἰοαὶ ϑυρρεβίίοιβ᾽᾿ (Ηο. 12] 458, εἰς.), 782. ΧΧΙ. (1902), 1τοδ-14; 

7άενε, “ (τς α)] Νοῖεβ οῃ Απὶ. 27 8,, 4..52. ΧΙΧ. (1903), τ16..; Ηἰτβοδῖ, 
“Τεχικει βοῆς ᾽ϊετϑασβυηροη ἅδον ἀδΔ8 Βυςἢ Ατλοβ,᾽ Ζω 71. ΧΙΙ͂Ν, (1903), 

11- 2; Μάἅϊ]εν, “ Τεχι κυ βοῆς Θιυάΐεη ζυῦ Βυοῆς Ηοβεδ," .«5.Χ΄. 1904, 

ῬΡ. 124-26; ἂἀπὰ ὟΝ. Ο. Ε. Οεβίοσϊευ, ϑέμαδες ἐμ 146 σγεοξ απα  αδέρ Κ7ὲ7- 
σίορ!ς οὗὨ 144 Βοοξ ο7) Αγπος (1902); 7εἴδνε, “ ΤΏς ΟἹὰ [1,δἰΐη Τοχῖβ οὗ ἴδς Μίποσς 

Ῥτορβεῖβ, 1." (Ηοβεδ), ")ρεγμαὶ ο7 7Ζἀεοίορίεαὶ δέμαάϊΐες, Ν. (Οςῖ. 1903), γ6-88. 

ΤΏεβε ἰαϑὶ ἵνο βδἴυαϊθβ ἅγε οὗ Ἂβρεοῖδὶ νας ἰπ πε εῇοτί ἴο ἀεϊετπῖης [ἢ ς 
οτὶ σίηδ] ἰεχὶ οἵ (ὅ, Ὀυϊ γετα ποῖ τεοεϊνεα ἰῃ ἰἰπις ἴο «Ὅς οὗἁ τηδεσίδὶ δϑϑιβίδηςς 

ἴῃ ἴῃς ῥτγεραγαίίου οὗ [5 νοϊυσηδ. 

ὃ. 22. ἹΤΕΈΚΑΤΌΞΒΕ ΟΝ ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΗΌΞΕΑ. 

ΟΥ τῃ6 οΙάδσ σοτῃσηθηῖδγθα ἴἢ6 τῆοτο ἱπηροσγίδηϊ τὸ ἴἤοβα οὗ 
7Τοτοια (Ὁ 420 Α.}.), Αθδθη ΕΖσγὰ (Ὁ 1167), Κίμησηὶ (7 1230), [Π6Ὶ, 

(αϊνίη, Ῥοσοοῖκα (οη Ἠοβεα, τόδ5), Μεγοοτὰβ (1698), Οερμαγὰ 

(1737), Ηδγεηρεῖρ (Απιοβ, 1763), Μδηροσ (οη Ηοϑβϑϑ, 1782),  αῖεν 

(Αοβ, 1810) ; ϑίυςοκ, ὔἤοσεας νοῤὝεία (1828); Μαυτεγ (1826); 
Ηἰιϊζὶρ (1838 ; 34 εα. 1863); Επναϊὰ (1840) ; δηὰ {πατεῖ (1844). 

ΕτοΙῺ 1845 ἴο 1880 ΤΙΏΔΥ δ τῃηθηϊ]οηεα : Βαυσ, 2227) νοῤΥεξ 

Α»ιος εγζιίἄγέ (1847); Ὀδιίοσάϊθοκ, “ Βεϊϊτᾶρα ζὰσ Ετκ ᾶστυηρ ἀ65 
Ῥτορῃεΐδη Ατηοβ,᾽ .5.1΄., 1849, ΡΡ. 869-914 ; ϑ΄'τηβου, 2225 γοῤλεῖ 
ἤοεοα εγζ γέ κμ. ὠῤεγεοίσέ (1851); ΚυτίζΖ, 22. ἦε «4. νοῤ᾿είεηι 

Ἡοφεα (1859); [᾿πάογ, “ Βειηοσκυηρθη Οὔασ αἰηΐρα 16] 6 ὴ ἰτὴ 

Ῥχορδεδίθη Ηοβϑαδ," 5.Χ΄., ι86ο, ΡΡ. 739-40; Ῥυβον, Τἶέριον γοῤήσε᾽, 

Ι. (,861) ; Τῦνο, βείήγῶρε σέ» ἵζογείρη,ῖς (25 Ῥροῤῥείεηι ἤοεεας 

(1863); Εν], δνοῤῥείση ἡ. ἀἠη βωμαάξς (24 εα. 1867; ΕΏρΡ] 5}, 

1875); Ῥάμβοπμοε, 222», ροῤάεέ ἥοσεα ἠδεγεείέ πα ογζιίῶγέ γε 
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βεημσμηρ οἷς» Ζαγρωρεῖνε τ. 27 Κα ἴδέλον ἀμείκρεν (1868) ; Ἡξεη- 

ἄετβοη, Ζ.ε βοοξ οἵ τφε Ζιυεένε ξέηο» ροῤῆσα (1868) ; ΘοὨ ΛΟ] ]οσ, 

Ἐχροβίοῃ οὗ Ἡοβοα δῃηᾶ Αἴποβ ἴῇ [,ΔΔηρεὲ 5 Δ ιῤεάσεγξ (1872; 

ἘὨ ΡΠ Ι5ἢ ἰγαηβδίδιοη οἱ Ηοβεα Ὁ |. Ε. Μοζυτάγ, οὗ Απιοβς ὉΥ 
Τ. ΚΝ». Ομδιροῖβ, 1874); Ὠυῆμα, 22᾽΄4 7Πεοώριε ὦ, οῤήξσέο 

(18)5), τορ-4ι; Ηουίδηια, “ Βιάταγε ἰοὶ ἀς Κυεθὶς δῇ νογκ]α- 
τίη νὴ Ηοζεοα," 7.7. ΙΧ. (1875), 55-5; Ηεοτδηῃ, “ Εχορο- 

Ἐ5Οἢ- Κα ἄϑοης Βοιηοσκυηροη Ζὰ οἰηίρθη 516] 6 δὺς Ηοβοαδ,᾽" .5.Χ΄. 

1Π. (1879), 515--; Α. Β. Πανὶ άξϑοῃ, “Τῆς Ρτορμεῖ Ηοβϑα," 2..." 
ΙΧ. (4879), 241:-64; Τοιϊοστήδηη, 221. Ἡ είεεαρμηρεη ἤοσεας ὀὲς 

227 ἐγείεη ἀρεγγίσελεη 2 εῤογίαδον ἐγ α γέ (1870). 

Ὀυπηρς ἴῃα ἰαϑὲ νθηϊγ-ῆνε γοασβ τσ δἰ Ὧδά5 ὈδΘη 
ξίνθη ἴο ἴῃ6 Μίπου Ῥσορθῃεῖβ ἴῃ ρϑῆσσαὶ, δΔηα πόσα ἴο Ατηοβ δηά 

Ηοβοᾷ ἴἢ Ῥδγίίουϊασ. Τα 115 οἵ ψόοσκβ ᾿ηο]υά68: Οοτγί, “δε 

Ῥτοίεοϊ Ατηοβ,᾽" Ζ27. ΧΙΝ. (1880), 114-59; Νονδοκ, 222», 3} ο- 
2:ὼ) ἥοσξεα εγξίᾶγέ (1880) ; ΒΒ], “ Βεϊιτᾶρε ζὰσ Ετκίᾶτυησ ἀ65 

Ῥτορδοίθῃη Ηοβρα," ΖΚ ΗΝ. 1881, ΡΡ. 227-25; ὟΝ. Ἐ. διῇ, δτί. 

“Ἡόοβοα," πε. 87. Χ1Π. (1881) ; ΚΟΙ], Ἡψέπον ροῤάεσξο, ἰὰ Καὶ] δηᾶ 

εἰ πΖοοὴ 5 δ ῤφολε Οορεριοαν, 1. (1866; 24 εα. 1873; ἰτΔη8]. 

188ο, 24 εα. 1888) ; Η!ἰΖζὶρ-ϑιοίμοσ, 2219 σευδῦ ξίσίμεη γοῤλείζι 

εγζᾶγέ (4φτῃ οα. οὗ Ηρ 5 Οοτωηπηεηΐασυ, ὉΥ ϑιθίηοσ, 881)  Ὗ. ΕΒ. 

σύ, οῤήεσης οὐ 15γαεὶ (1882; λον οὐ! ίου, ἢ Ιηϊἰτοἀυςοη ὉΥ 
ΟΠ γηΘ, 1895); ΘΟ }ο0]Ζ, Ορ»ε»ιοη αν χρη δ μελέ ὧδε Ῥνοῤἠφίοη οεεα 
(1882) ; Ηοῆβηγαηη, “ νετβασῇα Ζζὰ Απ|ος,᾽" ΖΑ Κ. 111. (1883) 87)-- 

126; Βγὰ]], ““ Βεϊἰγᾶρε Ζὺσ ΕΥκΙάσυαηρ ἀε5 Βυσμ68 Ηοβεα," Μαλγό. 
2} ΖΤμμι4. σεεολϊελίε κα. Δι εγα μῦ, 1883, ὈΡ. 1τ-62 ; Οἤεγῃρ, ἤἥοεεα, 

«ὦ οίες απα 7ηἡοάμεδον ((αταρτί σε ΒΙΌ]6, 1884) ; ΘῇΔΙΡΘ, 

Λίοίες απ 2: ςεγίαποης ῥοῦ ἦς οῤῆφον οὐ οτεα (1884) ; 

συῃπηΐηρ, 22 σοάεῤγαζόη υαρ Αγιος (1885) ; Ζεγάηεγ, “Ηδειὶ 

γδαοσϊδηα νὴ Αμπλοβ,᾽᾽ «δζεγιγιεη τοῦ» ἤααγἀεία εη Ῥγεάς, 1886, 

ΡΡ. 548-532; ἀ(6 Μίββεσ, ἤοσεα (ε Ὥἴἄαηπ ας Οἰεεςίες (1886) ; 

ΟοΟσΏ!]!, “ Ηοβεα 12᾽,᾿"ὄ ΖΑ͂ ν. ΝΙ1]. (1887), 28ς--ο; Α. Β. Ὀαν!ά- 
8500, “ΠΕ Ῥιοόρῇῃαοὶ Απιοβ," ..χ. Ν. (1887), 1τ61τ--)ο ; ΝἾ. τό:-- 

3; ΜΊΟΒΠΕΙ, “ὙΠΟ Ιάδὰ οἵ Οοά ἴῃ Απιος," 782., ες. 1887, 

ῬΡ. 323-42; ΟτΕΙ, 2.1εὲ σισδζ ξίφίπεη γοῤλείεη (1888 ;: (τἀῃ8]. 
ΌΥ . 5. Βαηϊϑβ, 1892) ; ϑοδυυτηδηβ ϑίεκῃμονεθη, “ ει δάει- 

ἰληὰά νὴ Απῃοβ,᾽" 7Ζζ.5. 11. (1889), 222-38; ϑάγοθ, “Τῆς 
ΒοΟΚ οὗ Ηοβοὰ ἴῃ ἴῃς [Ιἡρῃϊ οὐ Αϑϑγυγίδῃ Ἐδβεάγοὴ," 708. 



ΟἸΧΧΧ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

1889, ὉΡ. 162-72; Βδομιηδηη, γαεῤῥαγαδοηόη χε απ ζίσέρση 

οῤῥείεη (1800); Ζεγάπεσ, “Νορ ἰεῖβ ονεὲσ ἄδη ρτοίδεϊι Απιοβ,᾽ 

δ εηιριόηι 00») ααγλεια ἐπα Ῥγεάξ, τ8ρο, ΡΡ. 613-34; Οοτῖ, 

“Ἡοζεα," 7ΖλΔ7. ΧΧΙΝ. (1890), 345-04, 48ο-ςος ; άενι, “ Ηεῖ 
γδαδιηδηᾶ νᾶ Απηος,᾽" 717. ΧΧΝ. (1891), 121-6; Κιγκραίτοκ, 

Φοείγίμε 97 τφἔ͵ο ροῤἧεης (1892; 214 οα. τρο1), 832-142; Ἧε]}- 

ἤδυβθῃ, 2216 ξίείπεη ροῤῥείκη ἠδεγεείαέ πα ογ  ῶγέ (1892; 1ἃ εα. 

1898) ; [,ἄρτᾶηρο, 1,4 ποῦνε ]]Ὲ Ὠἰδίοίγε ἀ᾽Ἴ1ϑταθὶ οἵ 16 ὑῬτορῃὲὸϊα 
Οϑές," ευωμες ὀιῤάφιε, 1. (1892), 203-.ἅ8; ϑιηθδηή, Ζελγόμελ 427 

σέϊεεία»πορμίζελοη ΑοἰριοηςρεσεῤΓελίε (1893; 2ἃ εα. 1800), 179-- 

86, 204-18; ΜΙοΟΒδοΙεῖ, Ἅγιος ουεγεαΐ (1893); ΜΙίοἢΕΙ, Ἅγιος, 

αι ἔσεαν ἵη Ἐχερεείς (1803; 24 εα. 1900) ; ΒΙΠοῦ, 2916 τευϊεἰ- 

ἥρείη ϑαΐέ α΄. αἰϊίείανιορελεη ΑΙ Σ σον διαπάῤμπζέ {δ᾽ 

οῤλσίεη Αγιος πα οσεα σμς ὀεγαεκέ (1803); Ὀγτίνογ, τί. 

“4 Απηο5,᾿ 515 δι ομα» ΟἿ ἐλε διδῷ (χὰ εαἀ. 1892); Κιτκ- 
Ραΐστοϊ, τὶ. “ Ηοβοϑα," ἐῤἼά., Βδθοσ, κ"Ζι Ηοβοα ΧΙ].,"" ΖΑ͂ ἤν. 

ΧΙΠ]. (1892), 281-03; Βορῆτηογ, “ Π1ΊῈ Εἰρεπαστὶ ἀε5 Ἠδεΐθρτε- 

αἀϊσὶ ἀε5. Απιοβ," .51Χ΄., 1893, ὈΡ. 35 ἢ.; Ουἴῆς, Τταηβαϊίοη δηὰ 

Ὠοῖα5 ἴῃ Καυϊζϑοῦῃ 5 4|ελσε δελγ 4, 4. Ζ. (894; 24 εά. 1:86); 
ψαϊεῖοη, “γος δι ἤσοσεα. 2 τμ λοοζζείμξ μὲ 44 ρεσελίφάίφηϊίς υαπ 

7 γαῖ ροσεηϊεηεί (1894; Οεήηδη, 1898) ; Ν. ϑομηγαϊξ, “ Οη [ἢς 

Τεχῖ δηά [ηϊογργείδιίου οὗ Απὶ. οἴ" 782. ΧΙΠ. (1894), τ-τῖς ; 
Ῥαΐοῃ, “ Πιὰ ΑἸιοβ Αρρίονθ ἴδε (διε νγοσβῃὶρ δἱ Βεῖῃε] δ᾽" 2214)., 

8ο-οι ; (οτη!!}, 755). Δ οῤλεδενιμς (1894 ; ΕὨρ] 5, 1898), 37-5 ; 

σΚΙΡνὮ, “ Νοῖδ οἡ ἴΠ6 Οτάοσ οὗ ἴῃ. Τοχὶ ἢ Ηοβϑᾶ 1:-- ,᾿ 702. 

ΝΙΙ. (1895), 480 ἢ. ; ΟΕΕΠῚ, Κ δὲ Κυϊία5 Ὀεὶ Απτοβ υπηα Ἡόοβοδ;,᾽" 

Ογεγεισα εν δίμάϊεη (1895), ΡΡ. 1--24; Ταβοῇ, ϑείέ α27 γοῤλε 

Ανιος στεογίία ἥσες σεεείς υογαμς 7 (1895) ; Ῥαΐοῃ, “ Νοῖδβ οἡ Ηο- 

8645 Μαιτίαρε," 782. ΧΝ. (1806), 9-18; σεοῖρε Αάδτὰ ϑυμ ἢ, 

7ε βοοξ οΥἿ 2ὴε 7 υείνε νοῤάεές, 1. (1896) ; Ιοἴϊπηδη, Α9;1:- 

» δα, Δ γού. οεεας ὁοξ (1896) ; Νονδςοκ, 2219 ξέξίμεη 3 γο- 

2λείη δεγεείχέ πῆ ογζίᾶγέ (1807; 248 εα. 1902); Οἤογῃθ, 

“Νοῖδβ οἡ Οὔβοισγε Ῥαββϑᾶροβ οὗ ἴμ6 ΡῬιορῃεῖς," 4 .χ2. Ν. (1897), 

41- 1; 7εηι, “ΑΝ ον Οογδῃ (οι πη ηἴΑΓΥ οἡ ἴΠ6 Μίηογ Ῥσορἢ- 
οἰ5,᾽᾿" 2ῤι4., ΝῚ. (1807), 361--7γ1; ΝοΪΖ, 221. υογεχί δες 7αλενεέῤγο- 

2λεδε «πα (27, Μήερείας (1897); Βυάάςε, “Πὲς Τὺ θειβοιγς ἀ65 

Βυςῇεβ Απιοβ υπηά 465 Ῥτορμείθη Ηεϊμηδῖ,᾽" ἰῃ «ϑορης ϑημμἑΐδς ἐπ 

Ἥενιονν 97 ἄευ. ὃ». “αχαπάεν Αολμέ (1807), τού-το; Ὀ τίνοσ, 
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εἶ απα “σιος ((αταντιἄρε ΒΙΌ]6, 897) ; ϑεεβειηδηῃ, 7 γε μη 

,7)μάα δεὶ ἅγιος “ηά Μἴοεεα, μπεός εἴποι Ἔχζιες δέν ο. 1--3 

(1.898) ; Ηδλτίυηρ, 227 δ οῤ΄ἧε νιος παεὶ ἄδνι σγωρπαϊεχίς εγ ξίἄγέ 

(1.898); ΝοΪΖ, “δια ΕΠ Θροβομιοηϊε Ηοβοδ᾽ 5," Ζιυ 7Ά. 1898, ρΡ. 321-- 
45; ΤΑΥΪΟΥ, τὶ. “ Απλοβ," 228.1. (1898); Οἤεγῃο, ασῖ. κ" Ατηοβ,᾽" 
Ε3.1. (1899) ; Α. Β. Πανϊάϑοῃ, Ατί. “ ΗοΞοα," 228. 11. (1899) ; 
γεῖζοσ, “16 Ζειρηΐθθε ΟΣ νογοχ !]ϑοῆθη Ῥσορῃείθη ἰῦοσ ἄδη 

Ρεηϊαίθιςς ; 1. Απιοβ,᾽" Ζ εούοριεεῖς Ομαγίαξελη τϑορ, ΡΡ. 512-- 
52; ΨΊΕΠΏΘΥ, “4“γιος (6 7Ζέζοα, σορ ἐῤοφμε εὐ σον ἤυγε ([᾿ϑϑευίδιοῃ, 

1899); ΕἸΒοτϑι, 24 δοοῤλεδε υαη Ανιος (1900) ; Οἰδβερσεοδῖ, 221 
σεεελίεῤἠελξεῖ (ἐς δίπαϊδωηαος ἐπήργεμελέ (900); Μυβ5- Ασηοὶϊί, 

“Αἴὴοβ5 σα)» ΖΦχ}.δ 11. (1900), 414-28; Ηουΐδπια, ΖΔ7. 

ΧΧΧΙΝ. (1900), 429 Η΄. (τενίενν οὗ ΕἸΒοτϑῦ) ; Ὗ. ΒΕ. ϑιυ ἢ δηά 
Κ. Μαπῖὶ, τί. “" Ηοβεδ," 25.8.11. (9ο1) ; Ῥτγοοκβοῦ, 226 σεροελίελδ- 

ὀειγαελίμηρ ὀεξΐ ἅγιος, ἤοσεα πα εραία (1901); Βυάάε, δγῖ. 
“Απιοβ,᾽ λέν. ἔπε. (ι9ο1) ; ΟΕ], ἅγιος Ἡρηαᾶ ἤοσεα, σξτυεσὶ Ζευρεη 

φέρερι ἦέ “πτυεριαμρρ ἐγ Ευοίμπομείλεογίς αω 7 αἷς Κείσίοη 76γα- 

εἰς (Βεϊϊγᾶρε Ζὺγ Εὐτγάδγυηρ οὔτ βΉ ΠΟ μεσ ΤὨδοϊορίθ, [Δῃγρδηρ σ, 

ΗΞεὴ 4, ι9ο01); Οσπηηι, ζΖίδμγρίεα Αῥεποῖΐχες ἐπ τὼς Οἷ 7: α- 

"περ (1901), 6ο--8, 88-92; Πδγ δηᾶ (πμδρίη, “ 15 ἴῃς Βοοΐς οἵ 

Ατηοβ Ροβί- Εχι ον" 4.152. ΧΥΤΠ]. (1902), 65-92; Νονδοκ, “ ὨϊΪ6 
Ζυκυη 5ῃοῆηυηροη 5146]5 ἰὴ ἀοσ Αϑϑυγϑοῆθη Ζεῖϊ,᾽" ἰῃ Ζάεοίο- 

σίρελε Αἀδλαπάζϊμηρεη (Ἐεδδῖραρε Πγ Η. ]. Ηο]ϊΖζιηδηη, 1902), 33- 

59; ΕΙ6άᾺεὶ, ἀμ είαπιεηελέ ὥηἠκγεμελμηρεη, Ἡεῖς 1. (1902), 
1-26; Βοεῆμλεσ, “ Π΄᾽Ί6Ὲ στυηαρεάδηκοθη ἄοσ Ρσχεάϊρὶ Ηοβοαϑ᾿ς,᾽" 
ΖυΤά. ΧΙΝ. (1902), 1-24; Ηαϊένγ, “1.6 Ἰίντε ἀ Οβές," εσμέ 

δώρμίφμε, Χ. (1902), 1--12, 97-133, 192-212, 280--204; 74{271, 

“1.6 Ἰἴντε ἀ᾽Ατηοβ," ἐῤία., ΧΙ. (1903), 1-321, 97-121, 193-200, 

280--200 ; ΧΙ]. (1904), 1--τ8 ; ΜεϊπΠο]ά, ϑλκαϊΐοη σώ» ᾿ςγαεπεδδη 

ΚεϊβριοπσρερελΓϊ᾽ελίς, 1. 2227) ἀείδίρε Κορέ (1903), 233-88 ; ΟΠογηο, 

Ογί πες Δδιδἥεα, 11. (1903); Μαζί, 2οάεξαῤγοῤλείση (ΚΌΓΖΟΙ 

Ηδηά- (πη θηΐασ Ζ. Α.Τ.., 1903); . Α. Μοῃίροϊμεσυ, “ Νοῖεβ. ου 
Ατηοβ," 782. ΧΧΊΙΤΙ. (1904), 94-ο6; ΚΕ. Ε,, Ἡοτίοῃ, Ζ4ε Ἔἔπον 

οῤλεά, “ἴσοεεα-ἭῆΠεαλ (ΤῊΣ Νεν-Οδηϊ ΒΙΌ0]6, 1904); νοῃ 

Ἀγ556], τί. “ ΗοΞεδ," γεν. ἔπε. (1904). 

Ιλϊοσαῖυσε οἡ ἴῃ6 ροσίϊοδὶ ἔοστω δηά ἴδε ἰεχῖ 15 σίνθῃ ἴῃ σο- 
ΠΟΙΟῚ 1 ὃ ὃ 20 Δηα 22, ΡΡ. οεἶχν ἴ., οἸΧχνὶ ἢ, 





ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈ ΟἿ ἸΒΒΑΕΒΙΙΤΙΞῊ Ἱ1ἘῈ ΑΝῸ 
ΤΗΟΌΘΗΤ ὈΠΒΙΝᾺ ΤΗΕ ὈΙΝΙΘΒῸ ΚΙΝΟΌΟΜ 

ΙΒΕΑΕΙ ΒΒ ἨΕΕΙΤΑΟΘΕ ΒᾺΟΜ ΟΕΝΤΌΞΒΙΕΒ ΡΕΕΟΕΡΙΝΟ 933 Β.6. 

ῬΒΕ-ΡΗΟΡΗΕΤΙΟ ἘΠΕΙΠΙΟΙΟΥΒ 
ἈΟΤΙΥΙΤΥ 

Το ϑὅοης οὗ Ὠεροόσβδὴ (“υ. δ). 

ΝαΒ8η Β Ῥδσδθὶο (2 5. 121:-0). 

ΤῊς ΒΙοββίης οὗ ὕδοοῦ (ἀη. 49). 

ΤὮς Οτὔγδο]θβ οὗ Βαίδδια (Νυ. 28, 24). 

Το ϑογι65 οὗ Ὁγϑδίίϊοη, ἰὴ Ποϊυρα, οἷο. 

ΤὮο ϑοηρ οὗ {δὲ ἔχοασυβ (ἔχ. 15, οδυ!οϑὺ 

[οστὴ). 

Το Ῥαδίσίσοδὶ Τυδαϊ (08. 

Ττγδαϊοηβ οὗ ἰῆ6 Οοπαμεοβί. 

δίαίθ ἈΠΏ8]8. 

Τα! Ποη 8] Οτἰιβίο πη. 

Τῆς Οτχγάοσ οἱ ὅὅθοσβ. 

ΤῊς Νεδλῖ ἔπι. 

Το Ναζι γι (68. 

ΤῊ [πϑἰιυδϊοη οὗ 86 Κιηρχάοῃι. 

ΤὮο Ναδίϊοηδλὶι, οὐ Ῥαύσγιοίς, ϑρισι. 

Το 1||6 δΔπα οὐκ οὗ ϑδιμαεὶ. 

Το χοροί Νδίμδῃ. 

δά, {ῃ6 ὅθοσγ. 

ΤὮς Οτδοὶο, Ερδβοά, Τογαρ μι. 

ἜΧΤΕΑ ΡΗΕ-ΡΗΟΡΗΕΊΤΙΟ ἘΕΙΙΟΙΟοῦΒ 
ἈΑΟΤΙΝΙΤΥῪ 

ΤῊ ΒοΟΚ οὗ Ψδβδογ (4058. 1013. 2 5. 115).Ψ 

ΤῊΘ Βοοκ οὗ {86 νεῖβ οὗ Ὑδιυνοῃ (Νὰ. 
2114 5 

Φού απ Β ΕΔ 16 (Δα. 97 5). 

Πανὶ 5 ̓δυηθηῦ ονοσ 5801 δπὰ Φοπδίμβδη 

(2 5.. 11 πὸ)΄ὲ 

αν 5 ̓ ατηθηῦ ονοσ ΑΡποὺ (2 . 353.).Ψ 

ΕΆΓΙΥ Ῥσγονοσθβ (1 3. 1011 τ. 24:8) 

Ῥορυϊαγ ΕἸ α168 (ψυ. 14,518. 1515) 

Αποϊοηΐ ΕΟΙΚ-ΊοΟΓΟ. 

Αποϊοηὐ Τοζοηὰβ δπα ϑοηρθ---.0.: 

ΤΙ ΘΟ ἢ 5 ϑοηρ (ἀη. 437). 

δοηρ οἱ μ6 ὟΝ 611 (Νὰ. 2117). 

Αποϊδηΐ 1ὰννβ (ε.σ. 1 8. 3024..).Ψ 

ἘοΙσίουβ Τπηβυϊ υ ]οη5---Ἐ.9.: 

ΘΒΟΤΙΗ͂ΓΟ. 

Ἐδδϑίβ. 

Τὴο Βα. 

ΟἸδδη δηὰ Τ]ποϊθϑη. 

ΟἸγου οἸΒίοη. 

ΤὨδ Ατκ. 

ΤὮο Ρχσιθδίμοοά. 

Τοοδ8] ϑιαμοίμδγιθϑβ. 

ΤΙ Το ΡΙο. 
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Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΑΜΟϑ. 

81. ΤΊ ΒΌΡΟΥΞΟΣΙΡΌΏΟΙ: Οεέμῤῥαῆοη πα γερίάσηες οὗ “Ἅγιος; 
ἄαίε ο7 λὲς τυογξ. τὶ. 

ΤῊΣ ΞΌΡΟΥΘΟΠΡΏΟΩ οοηΐδίηβ ἴπΠ6 ἘΠπ|6, ἴῃ6 δυΐϊῃοτα Ὥδτηε, ἢ 15 

ΟσΟυ ΡΔΏΟΩ, [15 Βοιηθ, ἴῃ6 50] 6οἱ ἰτοαῖοα, δηαὰ ἴῃς ἀδίε ; ἴῃς ἰαϑβὶ 

ἴῃ ἴνο ἔοτηβ" 5 15 ἴ[ῃ6 τηοβὶ ὄοχαοῖ δηὰ Ἴοιηρίοεῖα οἵ 4]} 16 
ΒΌΡΟΙΞΟΠΡΈΟΩ5 ἴο ῥσορῃοῖῖς υἱξοτδησοβ. ΑἸϊῃουρῇ 11 τῆν 6 }} 

Ὀε βυρροβεα (παῖ Απῖοβ ῥσερδῖεα, ρουῆδρβ ἰῃ 6 ]βαίθη, ἴῃ 6 

οὐϊοῃ οὗ ἢ18 βε πη Ώ5, νϊοςἢ, τὶ δος τηοαϊδοαίίοης Ὧά5 ὈΘΘῺ 

βαηάθα ἄονῃ ἴο 5, 11 15 προ Δ ΌΪ]6 ἴῃδῖ 50 ΘΑΙΥ Δ δυΐμποσ νουἹὰ 
ἢανα Ῥγεραῖθα εδυςσῇ δὴ οἷδαδογαῖες βυρεσβοσρίίοῃ ; 1 ἰ8 Ὀείζογ ἴο 
υηδεοχβίδηα τἢδϊ 1 σοτηθ5 ἔτοτῃ ἃ ροϑβῖ- εχ ]ὶς ρευοα. ἢ Τῆς δαϊῖοι 

ον] ἀ ΠΥ τᾶ κο5 Απηο5 ρτοοςας Ηροϑβαδ, δίησα ΟὨΪΥ [2ΖΖίΔἢ 15 τηθῃ- 
Ὀοηδα διηοὴρ ἴῃς Κἰηρβ οὗ Τ᾿ υἀ4ῃ. [Ι{ 15 ἱπηροτίδηϊ ἴο ηοῖδ δῖ, 

ἩὨΔΊΘΟΥΘΙ ΤΥ Ὧδ ἴΠ6 ἀρὰ οὗ ἴῃ 6 ϑΌΡροτβο  Ρ[ΊοΏ, ἰἴ 15 ΦΛΈΓΕΙ σου- 

4 {Π|δη, Μπνοί οη ει, 3-30: ΤΌΠΟΙ, ίηῥνίαδίο ἀξ ἄνιος, 1--8, 11-τ8, 27)-32; 

ΒΑ. 38-11ο; Οοτί,"" δὲ Ῥιοίδεϊ Απλοβ," 717. ΧΙΝ. 122-7); Μαίμεβξοῃ, “ δϑιιϊεβ ἴῃ 

ῖῃε Μίποσ Ῥγορῇϑ.," 259. 111. (1882), 342-4; ΝΝΕΒ., Σνοράς. τ2ο Ηἶ,, 3090ς ; 51ἴδ. 
ΟΡ Ἵ1. ςδ2-)5ς; Ὧλ. Ξχ2. Ν. (1887), 1τ61-γ7γο; δίεκῃονεη, “ Ηεὶ ναὐἀετὶαπαὰ νη 

Ἀπιος," 71... 1889, 222-83; ΜΙΐ, 1-22; Ουη. 13Η.; Νον, 1ῶὲ Εἶ; ΟΑΞ. 1. ὁγῆ,; 

Οδε. 5Δ.1. 147 Β.; τ. 93 Β΄, τ2ς Β΄. 

ΤΗο. κεῖνες {π|6, δυίῃοτ, ρατεηίασο, ἀδῖο; Μὶ., ἐτ|6, αυΐποσ, οουηίτυ, ἀαῖο, κυ Ὁ- 

)εεῖ; Να., {1|6, δυν)εςῖ, αιϊῆοτ, σου ΠΥ ; ΖῥὈ., {{π|6, δυΐδποτ, ραγεπίαψε ({ι}}γ), ἀδίς ; 

ΗΡ., ἅτ, δυΐποτς, οοσαραιίοη (ρτορἢοῖ) ; ΗΚ., ΠΟ ῬΓΟΡΟΙ βιρεγβογίριίοη, ἴῃς ἄγσαῖ 
γεγβα ΟΟὨΪΔ1Π5 ἀδῖς (ἴο ἴῃς ἀ4γ), {π|6, αὐὐἴδον, οσουραίζοη (ρτγορῆθι), ἴῇοςα ἴο νἤοπι 
Ὠϊ5 τηεεδᾶσα 85 δαάαγεββεα; Ζο., ἀδία, {π|6, ρασγεπίασε, οοσυραίϊοη (Ρτορπῃοῖ) ; 
Μα!., ἔπε, συδ]εςὶ (ἴο 15:8 6]}), δαῖμον; ΟΌ., ππ|6, ααϊῆοτ; ]0. ἀπά ]οη., {π|]ς, δαΐῃοτ, 

Ῥασγεηΐδζε. 
ζ 50 (Βε. 28. Ταγ. 28.; Βυ. ὕειν. πε. ; Νον.; ΗἩουΐδπια, 73 7. τφοο, Ρ. 432. 

Β Ι 



2 ΑΜΟΘ 

δἰβίθῃς ἢ [ἢ6 σοηϊοηΐβ οὗ ἴῃ6 ὈοοΟΐκς δῃὰ ἴ5 ἴο Ὀ6 δοςερίθα 85 
Ὠιδίοσί δὶ. 

1. ΟΥἽἿΡ.2 ΠῚ ἽΦΝ] ἃ ρἷοββ; οτίρ. εχ, τυογαῖς ο7 Ανιος ογ 7Ζεξοα, οἴ. 7α. 128 
[Βυ. πὰ Κομυϊ5 «δεγεῖζίς δίμαϊες (1897), Ἰοό-το; ἰά. μευ. Ξηε. 1. ς3ο; 

Νον.; [,δτ, 37; ῥτγεβεηϊ βιίτυσΐατε νΟΥῪ ἀν κυνναγά; Ὀυϊ οἵ. Οτ, ((ο]. [)6.) νψῇο 

τα κ65 »Γ. .. ἼΟΝ ἃ ἰαΐεσ δά αἰτίου; δῃά Οεῖ. (Ρ. 65) νῇο 5ιρρεβίβ [μαϊ ἴῃ 

515 σᾶβθ ΩΣ (2 5. 2325) ψουἹὰ μανε Ὀδεῃ υϑεά. Ὁ0510)3} Ο ἐν ᾿Ακκαρείμ, 

ΡΓΟΡΔΟΙΥ ἕο ἐν Νακκαρείμ, ἰηἴ141] ν μανίπρ εξ ἰοβὲ αἴϊεσ ἐν [59. ἜῚ 

Οτοζίυ5, ο]. Οἵ, τε ϑυρρεβίίου οὗ Ἡ  γβοῆς (Ζω 7Ά. ΧΙΙΝ. 45) 

Ῥαβεὰ οἱ ἃ τηδγρίῃδὶ ρὶοββ Ὁ :ν, δα ἀδὰ ἰῃ εχρίδπαϊΐοῃ οἱ Ὁ50)]; εἶ τ 

2Κ. 4, βοὴς οοὐά. οἱ ( καριαθιαρείμ; ᾿Α. ποιμνιοτρόφοιξς Σ. τοῖς. ἑμέσιν 

(Ξ λεγε); Θ. νωκεδείμ. Φ 2 5. 96 ΡΟ ΤΩ ΓΕ ΪΎ ἐραλεηι «ετδίην 

[δε Ηερ. νη 9») 6ὅ Ἱερουσαλὴμ, ῬΓΟΒΑΡΙΥ σοηιδίην δἰ τιΐϊας ἀρ τονϊαἰίοηβ. 

9. “ο»ῖς οΥΓὙ Πγαεί, ΓΙ. [Ὠε ἔογπι οὗ ἴδε βυρεγβοτ ρου ἰῃ ΞΖ: --- σεγπορες ριος 

φἕος υἱὲ τερεν 4716» ποαέρρε. 

14. 714 τυογἧς οὗ “4)305] Τῆς {Π|65 οὗ ἴῃ6 ΡῬγορῃεῖῖς Ὀοοῖκ5 " 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ σοηϊδϊῃ βοῖὴδ ταίεγοησα ἴο Ὑδημνεοῃ, 845 ἴῃ δυΐῃοσ οὗ [ἢ 6 
ΜΟΓας Βρόίκθῃ, ΟΥ 5ογδ ᾿δοη]ο8ὶ ΘΧργαβϑίοη ΨΏΪΙΟἢ ἸΓΡ]165 δυο ἢ 

ΔυϊΠοσϑῃΡρ (Νά. εἰ ΗΌ. τ). ΤὨΐϊδ ρῆγαβε (75. εἶ Ηρ. 1122) οοη- 
ἰΔ1}58 ὯῸ δἰ] υδίοη ἴο ἃ βρθοῖἤοδ}ν δοῦνα Ὠυπιδη δ] οπηθηῖ, 7 δἰησα 

[ῃὴ6 ψογὰβ ἃτὸ σϑοορηϊζεα 8ἃ5 δῆθ᾽ 5 ψοτάβ. ΝΟΥ ἄοδβ [ῃ6 

Ρίαταὶ ἀδοιρηδῖθ ἴῃ 6 νυ τ Πηρ 45 σοτηροβοαά οἱ αἰδίίησϊ Ρτορῃθοίθϑ, ζα 

Β'ηῆσ 6 ΘΥΝΕΓΥ ὈοοΪς 15 51:11 Υ}ὺν7 τηδάθ ἃρ οὗ αἰκίϊηοςϊ Ῥσόορῇθοϊδβ. 
ΤΏΘΙΘ 5 ΠἸΚον1586 ΩῸ σΤοάθοῃ ἴο ΒΌΡΡοβε ἴῃδΐ ἴῃῆ6 οὔ ρίηδὶ βυροτ- 

βοτριίοη ννὰβ ᾿ἰπι θὰ ἴο ἴἢ6586 ψοτγάβ. ὃ Τῆς Απιος οὗ (ῃἰβ ὈοοΚ 

ἢδ5 βοιηδίϊηθς Ὀδθη Ἴσοηίουηαοδα ψῖῖῃ ἴῃς ἐΔίμεσ οὗ ϑαϊδῃ,! Ὀαϊ 

ἴον ἴῃ6 πιοϑδῖ ρατγί {τα το ἢδ5 στρ ΠΥ αἰ ρι 5 δα Ὀεΐνεθη ἴῃς 

ἴνο. Οοποοσγηϊηρ Απηοβ 566 [ηἰτοάυοσίίοη (8 12). ἢ λο ἀασά δέξῃ 
αηιοηρ 106 τἀεῤλεγας} υ.5. ΤΠαῖ 15, ἢ6 γψὰβ οὔθ οὗ ἴπ6 5Π6}- 
Ὠεοσάς ἰὴ Τοκοα; ηοϊ νι τῆς αἀἰδιϊησνα υ56 οὗ ἴῃ6 ργεροβιτίοῃ, 

τἵΖ. ὯὮΘ 8 στεαῖ διηοηρ πε. Ηδτα οἱδ τηυδῖ σοραγο 7} 

4 (ῇ, (1) ἴῃ 5ἰπκίϊατ ἱπιγοάποιίοη οὗ 76.; (2) “τῇς νοτγά οὗ “" οἱ Ηο,, Μὶ., Ζρ., 
δῃὰ ο.; (3) “ἴῃς Ὀυτγάσδη " οὗ Να. δηὰ ΗΡ.; (4) “ἴῃς Ὀυτάφξῃ οὗ ἴΠ6 ννογὰ οἵἉ “"," 

οἱ ΜαΑ1].; (5) “τῇς νἱϑίοῃ "οἱ 15. απα ΟὟ.; (6) ἴῃ ἱπιγοαάμυοίοτγΥ ἰοσπλϊα “ δηὰ ἱἰ 

ΟΔΙῺ6 ἴο Ρ455" οὗ Ἐ'Ζ.; (7) “να5 ἴῃε ψοτγὰ οἱ “" Ὁγ Ηνχ. ἴῃ6 ρτορῇῃβι"; (8) “νᾶ5 ἴῃς 

νοτγὰ οὗ" υηΐο Ζ." τ ((, Βα. τ ΟοὉ. ᾧ [πιρ!]εὰ Ὁγ Ναὶ. 79 ἴὮ 

[[ (Ιδηι. οὗ ΑἸεχ. δηὰ Ῥβευδερὶρῃ (5ες Βδ.). 
« Κι., ΕρΡἤγδθπι; οἵ Βυ. (Ἰὴ Κοδυὶ, δερέδς δύμα ες, 20, τοῦ [.), ννῦο ἰγαῃϑὶδίδϑ : 

ψὯο δα Ὀδοη δπλοηρ ἴῃς 5ῆδδορ Ὀτεδάοθγϑθ, (8 πιδη) οὗ Τεῖοα; 50 (ζῇς. ἰῃ 52.1. 

147; Ὀπῖ ἰῇ ΟΜ, Διό. Ἦδ ἰἴγοαῖὶθϑ Ὁ. 10) 85 ἃ ΡΙΌΡΕΣ ὩΔΠ16. 



1: 4 

ἴῃ τυ ϊο ἢ Ατηοβ (4115 Ὠἰπηβ οὶ ἃ Ὠοσγαάβτηδῃ (Ὁυῖϊ 566 ἢ. 8). δ'γας 
ΑἴΟΒ 8η δ" Ἔ7 οὗ 5ῆδορ, δηὰ ψεδιῖῃγ 80 πηοϑδὶ [ον ]ϑῃ ἰηΐοτ- 
ριεῖθυβ, ῆο ὑτρὸ ἴηδῖ [ἢ]15 15 ἰπιρ0116 4 ̓Λὰ ἰῃ6 υ86 οἱ ἴΠ6 δαὴς ψοτγά 

οἵ τς Κίηρ οὗ Μοδῦ (2 Κ. 432); δηὰ [Πδῖ 1 ἃ ϑἷανθε οἵ βεγνδηΐ, ἢς 
οουά ποῖ ἢᾶνα ἰ᾿Ἰοῖϊ ἢϊ5 ψοσὶκ ἰοσ δὴ Ἔδχουζϑίοη οὗ [ἢϊ5 Κιηπάᾶ  Ὀυῖ ἴῃ 6 

ἔ}1ὸῦ ἀσδοπρίοη ἴῃ η1}, ἴῃ νὨ]οἢ τείεγθησα 5 τάδ ἴο ἢϊ5 Ἰηάίρεοηϊ 

οἰσουτηδίδῃςσθϑ, ἴῃ 6 οἰ οΙ οΡΎ οὗ ἴπΠ6 νοτσζά, δηὰ ἴῃ6 δῆϑννεῖ πηδᾶθ 

ῖἴο Απλο τ (η}5), “ὙΥδῆνερβ! ἴοοὸκ πιθ, εἴο. ροΐϊηϊ ἴο ἃ 5 ρ]6 
βδῃδρῇ. . ὙΒεῖα 15 ΠῸ τἿδάθοη ἴὸ ϑΌΡΡοΟΘἪ ἴμαϊ ἢθ ννὰϑ ἃ βἰδνε." 

-- ἡ ον Ζεζοα] ΤῊϊ5 ννὰβ σδγίδιηἹν ἴῃ [ἀδῇ, ΔΙ Πουρἢ 11 ἢ45 δ 

Ρίδοεα ἢ Ζεῦδυϊοη,7 ἴῃ Αβῆογ, ἔξ ἴῃ ἴῇς βου οἵ Ῥαϊθβϑίηβ, Ὀυϊ 

βεϊοησίωρς ἴο ΕΡὮτγαϊπι, ὃ (2.5. [ῃ6 ἴδῃ {|065).}] [Ι᾿ἢ ἔδλνοσ οὗ 

πάλῃ τὲ (1) ἴῃς δνίάδθησεβ δἰβαύῆοτα ἰουμαὰ ἴμὰΐϊ Ατὴοβ νγᾶ8 

οἵ ΤυάΔἢ, ἐς., ἴ1ῃ 6 σοτημηδηα οὗ ἴπ6 ῥσχίεδι (7.3) ἴο Ατοβ ἴο δα ἴο 
]υάδῃ ; κουνῖ56 “ἴῃς οχαςῖ ΟΠ ΥΥ οὗ ἢ5 ν᾽ ϑ 5 ΨΏΙΘὮ 15 56 6 ἢ 

το Τοῖκοα , 4 (2) [πὰ σείεγεηςεβ ἰῇ 2 5. 142 22 [6ε. 6' 2 (ἢ. )οῦ 
ι Μᾶος. 933. Τε ρῥΙᾶσα 1165 δἰχ τη 1165 βου τῇ οὐ ΒοιΒ] ἤδ πὶ (ἔν εῖνα 
π11165 βοῇ οὗ [6 π|5α] 6)... ΤῊΘ ἢ], ἴΟυΓ ΟΥ ἤνα δογεϑ, 15 ὑτοδά 

αἴ [η6 ἴοΡ δῃά ποῖ βξῖδερ. Τῇ βυσγουηα!ηρ σΟὈΠΙΓΥ 5. 5ἴεσ θα δηά 

τοοΚΥ, Ὀυϊ τὶοἢ ἴῃ ραβίαταρθ. ΤῊΣ ν] ἄεγηθβ5 οἵ Τεκοα (2 (ἢ. 205) 
15 ρατί οὗ ἴῃ6 ψ]άεγηθϑϑ οὗ [ἀλῃ.77 ὙΤΠδ ῥγεροβιτοη “ ἴτοτῃ ᾿"" 

᾿Ἰη4Π|οδῖθ5 τπᾶῖ, {Κκὸ οἴμου ϑῃθρῃοταάσς, Ασλοβ σᾶπλς τοι Τεκοα, Ὀυΐ 

τοιηδ  η6α ἴῃ [Π6 ν]]ΘΥΏ 655 ΟΥ̓ νΙ οἰ ἢ γ. 11: Ὁ Π116 ἴδ εν] ϑἢ ἔδηοΥ 

τῃδῖ Ατὴος ψὰ5 θα ν ἢᾶ5 ΠΟ 4515, ἰΐ 15 1υ5ῖ 85 υπίουηάἀεά ἴο 
ΒΑΥ 88 ἰῃαἱ ΤΕΚΟοΔ ἰ5 τηδητοη δα ἃ5 ἜβΘρΘο Δ ΠΥ Ροοσ ἴο 5δῆον σοά᾽ 5 

ΔΌΪΠ ἴο σοηίουπηα [Π6 τὶ οἢ νι τὴ ροοσ. 'γαας Τοῦ ἴοο ὨΙρΡἢ ἔοσ 

τε εουἱεϊναῖίοη οὗ ϑγοδιηλογοβ ὃ [15 Γραϑο Δ ὉΪ6 ἴο ϑῦρροβε (Πδ1 [6 

ΤΕίογεης 6 5 ἴο ϑοιὴδ ἴον ᾿γίηρ αἰκίτιοϊ ἴῃ ἴῃ6 ΘΠ ρῃοἰδἢ οὐδ ὉΥ 
Απλοϑ {{{| δὶ ϑοῖὴβ ἀϊβίδηςθ ρευῆδρβ ἴτοπὶ ΤοΚοᾶ. --- άϊελ ἀφ φατυ] 

ὙΤΠ5 νοσὰ ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΙΥ τρᾶσκοα τἴῃ6 τηϑῖῃοα οὗ τϑοοερθοηῃ οἵ ἴδ6 

.«ψΜ), Βα. { Ῥεευάορίρῃ. εἷς υἱέες Ξγοῤλείαγμνε, 245. Τ{ ΚΙ. ᾧ Ογη]!. 
ἢ Ο΄. Ηδσ. 45-9, ννῦο Ἰοςσδῖδθϑ ἰΐ οῇ (δγπιεὶ; αἀτγδοῖζ, σεφε. ἴ. 403, γῆο ἰάἀεπε 65 

ἴ νἱἢ ΕἸ οἢ οὗ 05. 1τοΊ(, πηδκίηρ Απιὸβ ἃ δηϊ; Οοτί, ΖΑ 7. ΧΧΝ. τ2τ-ό, γῆο 

τοᾶκος ἢΐπὶ ὈΘΙΟΩς ἴο ἴπε6 ἴδῃ {τἰρ65. 1 ΟΑ5. 2726. 31τ5. 

δὲ 115 ταΐπ5, “ οχίεηβῖνε, Ὀυὲ υπ᾿η!ογοϑίηρ," 51}}} σαπιαΐη, Ὀεαγίηρς ἴῃς πδπιὸ οὗ 

Τεϊο ' ἃ (Ζ 15). ΡΣ ΣΕ. 1τ874, Ῥ. 27. 

Ἡ 8566 αἱϑὸ Βά.; ον. 31.321. 486.: διίοκοι, δας διιοὰ ἰέοῦ, 269-77; Κυς. 
ΠΟΟΚ 11. ,ςς. Ἡ Ηἰ. δῇ (α]., Ο5. ᾿ς {ΠΠ|Π|6 6. 52. 



4 ΑΜΟϑΒ 

αἰνίπα σοϊμμ οι! ΟΏ 85 ὈΥ̓ νἱϑίοῃ. ΤὮΘ νἱϑίοῃ Δ ἤᾶνε ὈδΘη 

ἸΏΘΓΟΙΥ ἃ ἀγθδῖῃ, ἃ νἱβίοῃ οἵ ἴπ6 ηἰρῃϊ, ΟΥὁἨ ἃ ἢι4]-5]εορίηρ, Βα] - 

να κίηρ ΠΟ] ἤοη, 845 ὙΠ ἴῃ6 ϑγγίδῃ τροηκβ οὗ ἴῃ6 ῥτθβθηῖ ἀδὺ ; 

ΟΥ ἴῇ6 Θοβίδϑθυ οὐ ἴΔΏῸθ. [1 15 ἱτπηροβϑῦ]α, ἰῃ [ἢ6 τΔ] ΟΠ Ὑ οὗ 
08565, ἴο ἀἸπιϊηρι!5} Ὀδῦνθθη 1ἢ656 ἰΟΣΙΏ58. ϑυσῇ ΥἹβίοη5 σᾶ ἴο 

ΟΏ-ΡτορΡ οἰ (1 Κ.,25 τ 5. 2855.) ἃ5 γ)6}} ἂἃ5 ἴο Ῥτορῃεῖβ (ι Κ'. τοῦ 
5...» 

ΑὮ οδύ ον δηὰ ἃ δῖε ὑϑᾶρα ΤΔΥ Ὅς ποίϊςεα: (1) [πῃ ἴῃς δαυϊϊεσ ρετὶοά 

ἜΙ (85 νὰ] ὃἂἃ5 ΠΝ οὗ ψΒῖοΒ ἰτ ἰ8 οἴδῃ ἴῃς ροεῖϊς εαυΐν.) τηδυκα [ἴῃς 
γεεέῤίἑονε οἵ ἴῃ τηοβϑᾶρο, ΨὩΙΟΝ 18 566 85 ΜῈ62]}] δ5 ῃεαγὰ (οἴ, "γυνὴ ΑἸ. οἱ 

15. 6᾽; ὩΜῸΣ Απὶ. γ1-4. 1 81 2 Κι. 810. 18. (Π15 15 ἰῃ δοοογάδῃος ψ ἴῃς ΑτδΡ. 

Ὶ υϑεὰ οὗ οἰαϊγνογαηῖβ, βοοϊἤβαγεσβ, ἴἰῇοβε γνῇο οδῃ ἰογεῖεὶ ἴῃς ἕαΐυγα 

(ς(. Ηοβῃι. ΖΗ ». 111. 92 1.). Αἴ τ8ῖ8 {πε Ν"2) δὰ τεΐεσεμοε ἴο ἴπε βρεακίῃρ 

οὐ ͵Ἱπηρᾶγίαἰϊου; οὗ ἴῃς σοτηπιαπϊοδίίου ἴο ΟἸεσβ. δ 2)22) 158 ποῖ (4) ἃ ρδϑϑὶνε 

[οτηχδίίοη ἔσγοπι ἃ τοοῖ Ν2) Ξξ »Ψ82) ἴο ὈυδΌΪς ἰοσῖ ἢ; Ατδῦ. δ: ἴο νγ»6]}} ἰοττ 

(Κεάβῖοῦ, 2 εν βου ἐς Λιαδὲ (1830); δἀπὰ 270. γέ τ, 30; Κα. ου Οῃ. 207; 

Κυς. δγοῤά. 42; Μαγθδυπι, 2 ὲςΖ Ξηποέοξείμηρ οἷος ἐςγ. Ῥγοῤἠείερείλερρις, 113; 

Βαυά. Φ ρ,, 314); ποῦ (ὁ) ἃ πουῃ, ἀεβίριαιίηρ δὴ ογάϊπαγυ σρεαξεν ἔτοτη Ν2), 

οὗ. ΑτδΡ. ἰῷ {67 ὦ ἔοτυ τομμα, Αβϑγυ. δ 2) μπαῤἧ, παρες, εαἰ (ΟΥτ. ἢ γοῤλ. τι ἴ.; 

Κὅ. 1.1, ΡΡ. 133, 407; Β.Β.; οἴ. ΝΕ. δγοῤἧά. 39οο(.); Ὀυϊ (Ω) 85 15. βεεῇ 

ἔγοπι ἴπ6 υ8ὲ οὗ ἴ!ε ΝΙΡΗὶ δ γοβλξεγ, δῷ ἱμνοϊ αηϊδυΥ βρεᾶκεῦ, οθῈ ΨΏΟ 

Βρεδ Κα υπάες σοπρυϊδίοη ἴα νὰ ϊο ἢ} [πᾶ85 ὕεθῃ οοτηπηυπίοαϊοα ἴο Ἀϊπὶ 

(Ηοῆπι.; Ατδρ. ιω γαΐσς τ, 5έεαξ τοχίζν, Ἀδῆςς ἄϊαΡ 50 τυΐηδ). Ῥετ- 
Ἰιὰρ5 ἰϊ 18 ἀῃ δοῖϊνε ἱταπϑίνε (οὗ. 550; δον; δῦ; ῬΡΡ; 55») 115. οδ]εοὶ 

Ὀεΐησ ὉΝ), ψΕϊσἢ Ὧς ΔρΡργεμβεηὰς αὐἱθῖ]γ Ὀυΐ ἱπηρατῖβ νθῃοιηθ ΠΥ τ ἀδερ 

Ὀγεδίῃ5, οἔ. Βενοτ, 4.,52. ΧΝΊΠ1. 120. (2) ἴῃ τδς Ἰαῖεσ ρεγὶοά, ἴῃς ἀϊβιϊηο- 

τἰοῃ Ὀεΐνοεῃ ΠΏ (6150 ΠΝ) δηὰ 852) 5 Ὀγοόίεη ἄονῃ, ἴῃς ἰοσιηεσ, 85 νγο ]] 

85 ἴῃς Ἰδίζεν, ππιεαηΐηρ ἴο υἱΐοεζ οΥὨἨ Δηπουηοε Ῥσορῇεου (15. 21 ΜΙ. 11 (γνπ), 
15. 2011 213). [ἢ [818 νοῦβεο, “Π α5 115 Ἰἰαῖεῦ ὑβᾶρε; δηὰ βἰπος ἴῃς ἀϊβίϊπο- 

τίου Ὀεΐναθη τανεϊδιοηβ “ ποαγᾶ ᾿" δηὰ “βεεῃ ᾽᾽ 5 τηδάβς ὮὉγ ἴπε σοπιρῖϊεσ οὗ 

τῆς ὈοοΪΐς (ςΐ. οδαρ58. 1-ό νι ῇ 7-9), [δε ἀδῖε οὗ [ἢ εχργεββίοῃ ψουϊὰ βθοπὶ ἴο 
Ὀς 511} ᾿αῖετ ἴπᾶπ [Β6 σοπιρ᾽]αϊΐοη. (Β4., Ηοῃι. ΖΑ͂ Κ΄. 111. 9ς.) 

1}. Οοπεερηπΐηρ ἤεγαε  ΤῊδ πογάβ οὗ Απηοβ ψοσα Ἰηϊεπαεα ἴοσ 
ἴῃς Νογῇ, σἕζ. [5γδϑὶ, ποῖ ἴῃ 6 ϑουῖῃ. Τῆδ Νοιίμοση Κιηρσάομηι, ἴἤθτε- 

ἴοτα, 566 15 ἴο ἢάνε Ὀδδθη τεραγάθα ὈΥ πὶ ἃ5 [5γαδὶ] ὑσορεσ, οἵ ψὩ]οἢ 

Ἰυάδῃ νὰϑ ἃ ἵταρτηεηὶ (1 Κὶ εἰϑοϑ 2) Κὶ τη." Ηἴδβ υἱἱοτάποαβ 

Φ΄ 866 ϑεδβδοηδηη, ηγαε μπᾶ σάα δεὶ Ανιος μπᾶ οσεα (1808), ῬΡ. 1-17, ἴῃ 
ΜὩΙΟὮ [115 Ξῃογῃ ἴπαὶ Απλοβ αἰνναγβ πιθαῃβ  2άγαϊπι ΝΜ Ὦ ΘΠ 6 0565 ἴῃ 6 πδπι6 “γε, 

ἴθ (οἸ ον ἰἢ6 ϑδᾶρὲ οὗ ἴῃ6 οἱὰ ϑουσγοθβ οὗ ἴῃς Ὠἰδίοσίοδὶ Ὀοοΐκβ, 4... Αἴ ἴῃ 



11: δ 

ΠΟΠΟΟΘΓΏΪΩΡ ἰοταῖρη Ὡδίϊοηβ, ὥγγα, Μοαδῦ, εἴς., κ6 [Ὡς 5:1} 
υαἱζεγδηςο5 οὗ 15αϊδῃ, [γα πλίδῇ, δηά ἘΣΖο κί οὶ, νοσα ἰηϊθηαδα ἔοτ [ἢ 6 

ΘΔΓ οὗ ϑ5τ86]. ὙΠΕΙΘ 15 ὯῸ Γθάθοη ἴο ΞΌΡΡΟΒΘ ἴῃπαῖ ἴΠ6 ουϊϑα6 

ὩΔΊΊΟΩΒ ΘΥΘΟΙ ἤρα ἴθ. [Ιηἢ ἃ {Π|6 56η56, Ὠούνονοσ, ὄθνθὴ [ἢ656 

υἱΐοσαηοοθ ΨΟΙΟ οὐπεέγρίηρ “γασ, οἴησα ἴῃς αδ(ἱϊυὰς οὗ Οοά 

1Πποσοῖη ἀερίοϊοα ψγ45 ἴῃ6 βδηη6 δ ἴδϊ δϑϑυπηθαὰ ὈΥ Ὠϊπὶ τονατγα 
5γδϑὶ δῃὰ Τ[υἀδῇ ; δηᾶ ἴῃς δῇαδὶγα οὗ [5γδὲὶ ψΕῚΘ 50 οἱοβοὶν ψόονθῃ 

ψ ἢ τόδε οὗ ἴῃ6 ἡδίίοης παπηθα 45 ἴο τηδϊςα δνθσυ τη σοῃοοσηϊηρ 

ἴδηὶ τοϊαϊθα ἴῃ βοπῆθ ῬΑΥ 4150 ἴο 15ϑτ86]. Τῆε ἔδοϊ [παῖ 50 της ἢ 

οὗ 106 Ργορθοίς πιαίοσαὶ Ὧδ45 ἴο ἀο μι ἴ[ἢ6 ουΐδ]46. Ὡδίϊοηϑ, 

σου] οα ἢ ἴῃ6 ρῥγορδὈ ΠΥ τὶ ὯοῸ ραᾶγὶ οὗ 1τῃϊ]5 τηδίθσιαὶ νγᾶβ 
εἰνοη ἴο [Π6πῈ, ροϊηῖθ Πα ἰβρυϊαΌ]Υ ἴο [6 ορὶηίοη δῖα Θχρσεβθθά, 

Δηᾷ 7511 .65 Δηα ἐχΧρ δ ἢ5 [ἢ ι.56 οἵ ἴῃ 6 ΡῇΓΑΞΟ --- εσπεέεγηῖηπο 7ηγαεί, 
715 τὴς αα): 97 ζίεείαλ. .. αμά΄... Ζεγοδοα»ε) [Ὼ σοττοθοτζδ- 
οη οὗ [ἢ}5 βἰδιθιηθηῖ ΤΥ ὃς οἰϊοα (1) ἴδ ρῥἰδίη ἰβίοσιοδὶ πασσγᾶ- 

ἔνε (η)5) ἴῃ ψϑίοι 7ετοθοδπὶ ρ]αγβ δὴ ἱτηροτίδηϊ ρατί ; (2) ἴῃς. 

᾿οηϑβἰϑίθηου Ὀαίνεθη [ῃ6 τοργεβθηϊδιίίοη πηδάθ ἰῇ 2 Κ. 145 δ5 ἴο 

(86 οχίθηϊ οὗ 51846}᾽5 κἰηράοτῃ δηὰ [ἢ 4]]}υ5]᾽οῃ5 ἰῇ Απὶ. 615 (τῆς 
Ὀογάστϑ οὗ ΕΡὨγαίτ) δηὰ 6 (1ῃ6 ἀεϑισυςτίοη οὗ Ηδιλδίἢ) ; (3) τς 
ςΟὨΒἰϑίθηου Ὀδίνθοη [6 5ἰτυδιοη γν]οἢ ἔογπη5 ἴῃ6 Ὀδοκρτουπα οὗ 
[ῃ6 αἀἰδοουγθθθ οὗ Απηοβ δηὰ τῃδΐὶ ψνῃ]ο ἢ, 45 ραϊῃεγεα ἴτοπὶ οἴ Γ 

ΒΟΌΓΟΘ5, οχὶϑῖθα ἴῃ ἴῃς ἀδὺβ οἵ [ετοροα. Τῆς ψότκ οἱ Αἴηοβ 
σου ]α (411 Ὀεΐπγεθη ηός δηά 750 Β.0." (566 Ιηϊτοἀποίοῃ, ὃ 12, 2). 

ζκεια Δ] ΤὮς Ἰοὴρ τείρῃ οἱ [}2Ζδῃ,7 ἀυτίηρς νι ῃϊο ἴἤθτο ννὰ5 
ΠΟ. ΤΟΖΘΏΟΥ ΜῈ] ἢ Απηδζίδῃ δὲ ἴῃς Ὀερπηϊηρ δηα ἢ Τοῖπαπι αἱ [ἢ 6 

οηά, νγᾶ5, ἰῇ ρεηθσαῖ, ἃ ρετὶοα οὗ σοτηραγαῖϊνα ρθδοθ, δηά οἱ ρχϑαῖ 

2οδἠεα ρτοϑρεσιῖγ. υἀ δῇ νγᾶβ ὑΧΟΌΔΟΪΥ ἴῃ ἃ σογίδίη Κιπα οὗ 5υὺ- 

ογάἀϊηδιίοη ἴο [5γδαεὶ : ᾧ ἴῃ6 Ῥἢ ΠΝ 65 σσεγε βενεγοὶν ἀοίδαϊεα δηᾶ 

:Κ. 12:84. ὙΠοιυρῆ οοτίδ ΠΥ Δ πᾶν νυ τς Ὀτοδᾶοτ βἰσηϊποληος οὗ ἴῃς ἢδπια 

1Ξτδεὶῖ, ἢς Ῥσο Δ ΌΪΥ τεϊγαϊπεὰ ἔσοτι ἢ υ.5 υπὶης ἰξ Ὀδοδιβε οὐ ΕΡΏ γα πι᾿ 5 ἀην  Πδησπε55 

ἴο δ)ῖον [υὐδῇ ἴο 5βῆδγε ἵἴ, ἀπὰ Ὀεοδυβα αἴίεγ ἴῃς αἰνἰδίοη οὗ ἴῃε Κίπράοπι, οτγάΠαΓῪ 

υϑδᾶσο ᾿ἰτυϊοὰ (ἢ6 υ5ὲ οὗ ἴῃς πᾶπιὲ ἴϑγβεὶ ἴο ἴῃς Νογἢ, ἴ6 δου Ὀεὶηρ οδ] δὰ 

]υἀδῆ. 
Φ οσ ἃ ρτεβεηϊδιίίοη οἵ ἴῃς νἷενν (αἱ ἴῃς ΒοοΙϊκς οὗ Απιοβ ἰ5 γε} ροϑί-Ἐχὶ]ς, 5ες 

473,52. 1Δῃ. σοφοῦ, δῇ αγιίοϊε Ὁγ Εανναγὰ ἤδγ δηὰ νναϊίεσς Η. Ὁμαρίηῃη. 

Φ Αςοοταϊην ἴο ἴῃ6 οἱὰ ΞςΠτοποϊορν Β.(. 810-758; Ὀυϊΐ 791-740, ϑοῆγτα.; γ83())- 

237, Κὶι. Αἰ. 11. 230 ἴ.; γ67-716, 54. Ο Κ͵᾿1. 559; γφο())- 740, Ματιὶ, 58. 1.γος; 

γ9ο0-739, ΑΑ71758. 1. 320; γ83-738, ΔΜ. 111. 435. 
1 Κι 22͵-|. 11.331; Ου. 58. 11. 2242; Ῥαΐοῃ, 4) ἐ"]. 205, 225 Ηἰ.; οἱ. ΧΑ 78,1. 

26λΐ, 



6 ο ΑΜΟΒ 

τῆ οῖσ ἐοστἰβοδίοηβ δὲ σα, ]θηθῆ, δηὰ Αϑῃάοά ἀδβίτογϑά ; ἰὴ 1ῃ 6 
ΒΟ [ἢ [86 Αταῦϑ δηὰ Μδοῃϊϊθβ νοεῖς ἀδίθαϊεά ; ἴῃ νγ»4}}5 οὗ [ἐγιβᾶ- 

δὶ ἡνεγα β᾽σεηριμοηεᾶ. ἴὐΖΖίαιῃ ΡγοΟ Δ ΌΪΥ δοσοτηρδηϊδά Τεσοῦοδπλ 

ἴῃ ἢ15 οαπιραίρῃβ δραϊηϑδὶ ϑυγία δῃᾶ δἷϊοσ ᾿ οσοοδηχ 5 ἀδδίῃ τηδά δ 
8ῃ ἱηάερεηάοδηϊ δχρϑαϊτίοη ποτα." Ηδ ἀρρθδῖβ δρουΐ 728 Β.6. 

85 ὨοΔα οὗ ἃ σοδ ἴοη οὗ ϑγγίδη ϑἰδίεβ δραϊηϑὶ ΤΙρ δι ΡΊ]6ϑοσ 111.Ὁ 

ΗΙ5 παιὴδ ἴῃ ἴῃ 6 Βοοκ οὗ Κίηρϑ δηά ἴῃ ἴῃς Τιρ Δι ὨΡῚ] ΘΟ σ ἰηβοσὶρ- 

[ἸΟῺ5 5 Αζατίδῃ. ἀεριομσέν Πα δῇ, 116 Ζθαϊουβ ἴοσγ ἴῃ6 [016 
Πσοσοιηοηΐαὶ, 5 ἴο ἃ ἰαῖρα Ἔχίδηϊ ὑπάθσ ἴμ6 ἰηῆἤσδηος οὗ ϑγδ6]ὶ 

Δ ἴπ6 οὐϊθϑάδ6 παίϊΐοηβ. ὙΤῃθ6 Ρροόονοσ οὗ ἴῃ 6 ρῥγίθϑίβ νγὰ8 ἰπογθδϑ- 

ἰηρ, δηά ἰξ 5 ῥργοθδῦϊα {παὶ τ92Ζίδἢ νγὰβ ὈὉτουραϊ ἱπῖο σοπῆϊος νι 
τπ6 τὶ δηὰ ἴῃδῖ [πε τηγϑίοσίουβ ἰποϊάδηϊ (2 (ἢ. 265) γεδὶγ πηθδῃβ 
ἴῃαὶ Τ]ὕ2Ζίδῃ νὰ5 ἀδροβεα δηά ἰβϑοϊδῖδα ΌὉΥ ἴῃς ρυθβν δοίίοη. ζὮ 

͵,“εγοδοα»") ΤὮδ τεῖρῃ οὗ ΤἜγοῦοδτ ὃ ἰαϑίεα δρουῖ ἔοσῖγ γεατβ δηΐ 

νν85 τηΔΙΚαα ὈΥ ρτοαῖ ρο] ἰς 4] ργοϑροσῖγ. 16 ΤΠΔΩΥ ΑΓΒ ΨΟΓΟ 

ψαρΘα, ρεᾶοα οχίβιεα ἀυτγίηρ ἃ ἰάγρθ ρατί οἵ ἢϊ5 τείρῃ. [Ι͂η τῆ 

Δ Γ5 ὙΠΓΠ Θυτγα το ἢ ὩοΟΙΏΘΓ [οΙτἴοτΥ (16 αἰἸδιίτιοῖ δαϑὶ οὗ ἴῃ 6 

]Ἰογάδῃ) ννὰβ τεοονογσεά. Τἢϊ5 νγὰβ Δοσοιηρ  5η6 4 [ἢ 6 Τῆοσα ΘΑ }Ὺ 

Ὀξοδυβα ἴΠ6 ϑγγίδης εσα ψεακοηθα ὈΥ γᾶῖ5 ἢ Αβϑγτα. Τὴδ 

᾿Ἰπ}ἰ5 οὗ τῃ6 Κιηράοτῃ δϑοϑυμηθα ἴπ6 νι ἀσϑὶ οχίεηι (2 Κ. 1456}, 

του τῆς 5ἰδίθηθηϊς ἴπαὶ ἢϊ5 ἀοπηϊηίοη οἜχίθηάδεά ἴὸ Ἡδηιδίῃ 15 

᾿βουρῃξ ἴο Ὀ6 δὴ δχαρρογαίίοῃ. [ἡ ὍΤὨδ οδ] γουβἢ]ρ ννὰ5 ΖΕ] Ου ]Ὺ 

οὐβεγνεά δἱ Βεῖπεὶ δπά Ὅδῃ ἢ δηὰ ἃ 5[πλ}}8Γ Μογβρ δὲ ΟἿΠΘΙ 

Ρΐαοθβ. ὌΝ ΏΠ6 115 νοσϑῃρ ψὰ5 σοηἀαοῖεα ἴῃ [6 ἤδτηβ οὗ Ὑδῃνε, 

τ ψγᾶ5 Ἰαγρ αὶ ν σοτγαρῖ, ἱποϊαἀϊηρ Τρ ϊτη, Μαββοῦοίῃ, ἴῃς ΕρΠοά, 
δη ἴἢ6 Αϑῃῇοσδῃ. '. ΤἼς ρῥτορῃεῖϑ οὗ [ῃ6 Ρετοά [6}} 15 17 ται τἢϊ]ς 

Κι, 4715: ὲ. 11..335 1, 

ἘΠΕ. Ρ]. 9, 11,15. 3, 4, δῃὰ 1Π1,15..23,31:. Βαῖί [ἢϊ5 ἰδεηι βοαίϊοι οὗ Ασγίγα᾽α οὗ 
Υαυάιὶ ψἱτἢ υὐΖΖίδἢ οὗ [άΔῃ ἰ5 οσαἸ]]εὰ ἴῃ αὐυοϑίίοη ὈΥ Δη ἱπογεαβίηρ πιιπθοσ οὗ 5οῃο]- 
815 ΨὯΟ τηδϊηἰδίη ἴηδιὶ (ἢ δ᾽ αὶ οἱ ΤΊ] αι Πρ ]6 56 τς παγσγαῖναο ἰς ἃ ἀἰσίσὶςὶ 'ῃ Νοσίῃογη 
ϑγτία πιεπιϊοπεὰ ἴῃ τῃ6 ἰπβογίριίοηβ γθοθηί ἀἰδβοονεγεὰ αἵ ΘΙΠΠ ΓΙ, 850, σ΄. ΝΝΧΚΙ. 
Ζογεοά. 1. 1τ-τ-ῶϑ. 4. ΑΑ478.1. 262. ΝΝ. ἘΞ Βαγπεβ, 2.11. βι2; Ῥαίοη, ᾿75:. 233 ἴι; 
συ. Οεεελ. τ88 ἔ.; Ηοπι. 7γαά. 3το; Κι. Αἴδηεῦσε, 263; Βεηζ. Αὐμέρε, τ66:; 6. 8. 
ΟσοοάΞρεεα, “Πεέο οὐ δαῤγῥρπέαπς πα ,44.::»γ απ: (1902), 230 1.; ϑιη τῆ, Ο. 7. Αἰἰες. 
(1903), 2263. ; Ὀυϊ ν. Μοσυτάγ, 41.7.1. 4131. { Κι. “71:1. 11.331. 

ᾧ Αοοοταϊΐηρ ἴο (ῃς οἱα σῃγοποίορυ 825-784; Ὀαϊ γ7γ9ο-749, ϑοῆτα.; 781-741, 5.2. 
ΟΡ. 559; γ81-740, Κὶὶ. ΙΔ Δ 11. 240; γ83-743, “ΛΜ. δ 262: γ8ς--γ45, ΚΑ 7 3, 
Ι, 262; γ84-744, Ῥαΐοῃ, 27|52, 223, 231. [ 514. Ὁ "1. 1. ς7ο. 

4 Ηὸο. 8ὅ. ὁ τοῦ Ατη. 814. δὸ Κι, Πιϑέ. 11. 305 ἢ; Ηο. 4218. 17 34. τοϑ, 
ΤΠ Απι. 48 δ. 416 21 ς. 10 Δ' 68 Α΄ 84 Α΄. ΗΟ, 41. 11] δ΄. 65. χα ἢ, 
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τεῖστι γὰ5 ομδγδοίουζοα ΌὉΥ ὅτοββ ἱπιτηοσα γ, ἱπογαϊπαῖθ Ἰυχυτυ οὗ 
τὰς τίςι, δηὰ ΌὈΥ ορργεϑϑίοῃ δῃηά 1η]υβίίςα ἰονασγὰ ἴῃς ροοῦ. 7200 
γεαγς ὀφύογε 2106 σαγίλφμαξε)] ΤὨΪϊθ ρῆγαβθ, σοηΐσγασυ ἴο Καὶ, 15 

ἰηϊεηἀοα ἴο τρᾶγκ ἃ ἀδίΐθ. ὅϑ᾽ποθ δασίμαυδικος ([ὴ6 νίενν ψΏ]Οἢ 
ΤΑΑΪΚΟ5. 11 4 Εαἰν}] σοτηγηοιοη 15 πῃ 6 Π400]6) ἀτα ῃοΐ ἰηΐγοαυθηῖ ἰῇ 

Ῥα]οβίίηθ," 85 ΤΔΥ Ὀ6 ραίϊῃμογοα ἔσοπι [πο ῖγ τεαυθηΐ στηθητοη ἴῃ 
Ῥοεῖϊς ἀδϑοσιριίοηϑ, [815 τηυϑὲ αν Ὀδθη δὴ δϑρθο Δ ΠΥ σονογε ΟὨδ. 

Ἐδίδγοησθ 5 τηδάς ἴο 11 σοσίδίη]ῦ ἴῃ Ζο. 145, ῬΟΒΒΙΌΪΥ α͵5ο ἴῃ Αηι. 

85:9 (4ῃ ἱπιεγροϊδιίίοη) δπα Μὶ. τ ἘὙτδάϊίοη, δοοοτγαάϊηρ ἴο 
Τοβερῆυβ, ᾧ σοπηδοῖβ ἰὸ ψἢ {224} }5 αἰϊδηρὶ ἴο δεῖ 45 ργίεβδὶ 

(2 (ἢ. 266) διὰ νι ἃ βῃαϊζεπηρ οὗ ἴῃς τε ρὶα ἰῃ 106 γϑᾶσ οὗ 
ὕ 25 ἀδαῖΐῃῃ (15. 6). ΟοΟἡ οἷοβοσ δχδιηϊηδίίοη, ἤόύενοσ, Ψ6 
ΤΑΥ͂ 45Κ, Ποδϑ ἴὴ6 δαϊῖοσ τθδῃ ἴο ἱπαρὶν ἴπαΐ [Πϊ5 δαυί ηυαῖζα ννᾶ5 

ἃ Ὀεσϊπηϊηρ οὗ ἴῃς {0]6]πηοηϊ οὗ ἴῃ6 ρῥγεαϊοϊίοη οὗ Απιοϑὺ᾽' Ηδά 

ἴΒεγα, ἰὴ οἴδπεσ σοσζάβ, θθθὴ δὴ ἰηΐδγναὶ οὗ ἵψο γϑδῖβ, ἃ ρετὶοα οὗ 

τερεηΐδηςο, Ὀεΐναοη ἴΠ6 ἰαδῖ νοσάβ οὗ ψδσγηϊηρ δηα [ῃϊ15 ἴῃ6 ἢγϑθὶ 
ἤλϑῇ οἵ ἴῃς ᾿ρῃιηῖηρς νῃϊ ἢ σοηδυπχαά δηλ} } οα5 1ἢϊ5 σῃτοηο- 
ἰορίςδὶ βἰδϊθιγθηῖ σΑυτΥ Μ] ἢ 1 τῃ6 1] σδτοη ἴΠδΐ ἢϊ5 ψοῦῖκς ννᾶ5 οὗ 

5δῃοτσί ἀυταίίοη, ΠΠπη6ἀ, ρετΔΡ5, ἴο [Π6 ΟὔΘ γϑδγ, “ ἴνο γεδῖβ Ὀ6Ιοσα 

ἴ[ῃῆ6 δαγίῃαυακο," 4 οἵ πᾶν ἰΐ Ὀ6 ἰηέετγεα ἢ ῬύΒΟΥ τοι η}} 21}}.12 
ἴα Π6 Πδα 4 ἰοηρ τηϊηϊβίτυ, δηὰ {πᾶὶ ἴῃ6 ἀϊδοουγβθβ γετα τ το η 

οὔϊ ΟὨΪΥ δῇοσ ἃ ρεσὶοά οἵ δἵ ἰδαϑῖ ἴνο γθαῖθ Τῇ δΔηβνοῖβ ἴο [Π 656 
αυσϑιοηϑ ἀθροηα ῬδΥΥ ΟἹ Ομ Θ᾽ 5 σοῃοδρίίοη οὗ ρτόρῇθογυ, Ὀαΐ ΤοΓΟ 
᾿γροῖν ἀροὴ ἀδΐα ψῃϊοἢ ἅττα ποῖ δ βαηπά. 76πιβαίθτη 1156] 56 6 Π15 
β6] οι ἴο ἢᾶανα Ὀδθη δῇδοιϊςα ὈΥ φαγί χυακεβ, δηα τἢ}]15 τηᾶῪ δοσουηῖ 
ίογ ἴῃ Ἰδοῖκ οἵ τεΐεγεηςε ἴο βρθοϊῆς δαυίῃαυδκοβ ὈΥ Ο. Τ᾿ ντῖοῖβ, 
115 Ὀδΐπρ [Π 6 ΟὨΪΥ ο456 πιεηςοησά ἰη Ο. Τ'. ᾿ἰτοταῖασο. 

Ὁ] ΟἿΪΥ ἴῃ [8 Ὀοοϊκ, 11 γ8. 10.141 83 (ἃ ᾿Αμώς νοῦ 5ἰδη 5 α͵80 ἴοσς 
ΤΛΌΝ; ῬΓΟΡΕΙ͂ Ὠδπη65 οὗ ἴῃ: βϑῖῃβ ἔογτι ἃγε ΓὮΡ, Νε. 127. Ὁ; γῸν, 2 Κὶ 2ιῖδα., 

ΤΌΝ, 15. 1}; ΡΣ, 2 Κ, τος ὅδ, πὴ}, 705. 15; ὍΣ}, 78. »Ἐ, τῇς οτἱρίηδὶ νον εὶς 

δῖ ποῖ ὅ -- ὦ (180. ΘΛ. 28 .(.), θυϊ ὅ ---- ὅ (ΒατΒ. ΔΛ 76. 41, οἴ, το; 185. ΒΛ, 
69 [.). ΤΆΐβ ἔογῃι ἰ5 ἐουπὰ ἴῃ δἀ)εοεῖνεβ (οἵ. ὅν), σγεαί), αρβίγαοϊ βυββίδηιίνεβ 
(οἴ, οἷν, 2εα.6); στ δοῖῖνε οἰρηίβοαπος (οἕ, δι, ὀῤῥγέσθον,, ἩΤᾺ τῷ 113); ρετ- 
δΔρ8 πενοῦ ἃ8 ρδβϑῖνε. ΤὭο εἰγπιοϊορίοβ βυσρεβίοα τηδῪ Ὁς οἸβ5᾽ βεὰ : (1) Ὁ ἀπὰ 

ΦΟΡΟ.Ι. 286; Ὅτ. 172; Ο"ς. 8.11. τἰσοῦ ; Ἐκ Ηυῖῇ!, 22. 1.634 
{ (Γῇ, αἷϑο 70. αἱϑ, Τπι. 1Χ. τοί. ᾧ (Δ]. ΙΙ Ρυ. 4 ΒΙ. Σε], 4363. 
96. Ἡοβῇῃι. (Ζά ἩΜΟῚΤΙ. 123) τερσατγὰς [5 οᾶ56 45 δΔῃ δχοζεῖοδὶ ἱπίδγεπος ἔσοσῃ γ8. δ 

(εξ γ8 82), (Ὡς τποιρῆι Ὀείπρ ἴμαὶ [5γδ6]᾽5 ρυιηἰϑῃτηθηϊ ἰ5 νος ρΡοβίροπαα, ἴοσ ἃ γὙδᾶσ 
ἐδοὺ {τὲ ; 50 Πα. 55. 1. 149; απὰ Ματιὶ, 53.1. 776. 
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Ὁ ἃ εοῤίξ ῥειί σιυα», ῥορβείμς συμέσεες (Ἶετ.; οἷ. ΒΑ4.), (2) σοπηδοίΐου τ ἢ 
ἴπε Εργριίίδῃ Απιαβὶβ οὐ Ατηοϑβὶβ (6ε8. 7ἀες. 1044), (3) ἴοι ΔῸΣ, εαγγίεα (πε 
ζάε δοσορ") οὐ ἴοσ ὉΠ}, εαγγγέησ, ὀμγώεη-ὁεαγεν, τοἸϊαϊοὰ ἴο ῸΡ (Μν.; οἴ 
7εγ. ἴῃ ᾿πιτοά. ἴο ἴο.), (4) α λαγα ον» ἀεαὺγ 2εορβέε (7ετ. ἴῃ ἰηϊγοά. ἴο 15.), οἵ 
ἀεαυγ-τοησμεα, δἔεβέηρ (76τ. οα Ατ.), υϑεὰ οὗ Ατὰ., ννῇο δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃς 

ἘἙδοΡίηβ υϑοὰ 52 (735) ἴοτ νυ, οὗ, 7α. 125, Οἵ {πεδε (1) δπὰ (2) δἵς 

δὐυϑυγά, (3) δπὰ (4) υποετίδϊῃ. Τα τοοῖ (ς. υμ, ἴο δε οῤῥγεσεεα, ῬΏοση. 

ὉΏΡ, 20 ὀπγαΐεγε, υ. Τενγ, βάδρη. ΤΥ ὅν. 38), τιεδῃ8 ζ() ἴο ᾿ἶπ ἀπά ςᾶτγτυ, 15. 465, 
(ὁ) ἴο Ἰοδά δὴ δηΐπιδὶ), ση. 4418, [1 15 ῥσγοῦδῦϊς, ἱμετγείοτε, μαι ἴ[Βς ννοτὰ 18 ἃ 
βιηρὶς δαϊδοϊῖϊνε πιεαπίηρ ἀεσὺ» (Β6.). --- Ὁ) 1002 [Ὁ] Ξῷὸ ἼΣ ποπ, οὗ, δεν Ὀ2Π 
Ὁ Μ222, 75 δα: ὦ, αἷδο ἀγτορρ (Ομ οἵ) ἐλε 2γοῤῥείς ἢ (1 5. 1011), αἷβο 2 5. 1551 
ῬΞς. 1187, οἴ. τῆς ἐν οὗ ᾿Α. δηά Σ. νυν. ΤὮε νογὰ 510) ἰ8 οὗ ἱπῖογοβὶ ἔσομλ 

Ἔν οΥΥ Ροίΐηϊ οὗ νίενν : (1) ὍΡΙ2 οὗ 715 ἰβ ρΡγοῦδοὶν ἃ σοτγυρίίοη οὗ ἱἰἴ; (2) ἴδε 
Ἡερτενν ἰογπβ ἔγομαῃ [πε βϑτης 5ἴεῃη, νἱζ. Ἵ)), μην ἐαΊ, ὍΤῸ), 2οῖμίγ ὈΣΏΣ, 

ὀγεαά- «γερὸς, ἰμάϊοαῖθ ἃ τοοῖ (ποῖ οσουτγὶηρ 85 βοῇ ἴῃ Ηεῦτεν") τη εδῃϊην 

εμώγε, (3) ἴδε οορηδῖα ἔοττηβ, 4.585. ηδκίάυ (Π)]. Ὁ)». 47 δὰ “|ΠΨΔ. 479; 

Μυπβ5-Ατῃοὶὶ, 2 έω. γῖ9; Ενδῃβ, Ζ σαν σε Ατεγγίοίοργ, 74) δὰ ΑτδΌ. οἷ 

τηεδη «ἀεῤλεγαά, ἴῃς ἰαϊΐϊετ (1,3Δη6, 2837) Ὀεΐῃρ υϑεὰ οὗ ἃ ρῥατιϊουϊας ἰεἰπὰ οὗ 

βῇςςερ, νἱἷΖ., (λᾶϑ, ἃ κά μβανίῃηρ 5βοῖὶ Ἰερβ δῃὰ ὑρὶγ ἔδοεβ, Ὀυϊ [υγηϊϑηΐην 
ρον 

ἴμ6 Ὀεβὶ Κιπὰ οὗ νου]; (4) ὅγκ. ,.2.2, τἀλεῤλεγα, ἀϑιὰ Μοδθ ἰβῃ τῷ) (Μεβμα 
βίοησ, ]. 30 [τεδάϊηρ ἀοιιδι.}7; Ὁ. Ὅγ. Μίεὐ. Τεχί οΥ ϑα»ε. ΧΧΧΝ. 6. δῃὰ ἴῃ 

Απμίλογν απα 4 γελαεοίοσν, 900; ϑιβεῃά δηὰ ϑοςῖῃ, 2216 7ηπεελγ αδς Α΄ δηῖρυ 

Ἥετα νος οαό, 1λατθατθκὶ, Ταμπαῤμελ Ζῳ27, Λ'Ὸ7 6- δφρεῖζδολεορ; Ἐιίσγαῤλῆξ, 

1. 4τ-ς ἥ.; ἊΝ. Η. Βεηπεῖς, 28. 111. 404 ἢ..), οἵ. 2 Κ. 34; (5) βυρροβίίοπβ ἢανα 

Ῥδοῦ τοδάς : (4) ἔγοτῃ ἃ τοοῖ τηεδπὶπρ 2έθγες (οἴ. (λεῦ, υδεὰ οἵ ἃ Ὀἰτὰ᾽ 5 Ὀοσίηρ, 
δηὰ οὗ ἴῃς Οἷς οὗ ἃ βεγρεηῖ) ἔγοπι νυ Ὡς ἢ ἰ8 ἀενεϊορεὰ ἴδῃς Ἰάεᾶ μάδε νι τον ν᾽ 

υϑεὰ ρατιϊουϊατῖν οὗ βεραγαϊίπρ σοοᾶ τοπευ ἔτοτα Ῥαά; ἤεῆος (δϑ, ἀρρί το 
ώ 

ἴο ἃ Κἰπά οὗ 5ῆεερ αἰϊβιησυϊθῃεά ἴογ οδοϊσα ψοο] (ν.5.)}; δΒεῆος οἱ ἃ5 
ΞΞ ἼὩΝΣ (Ὁ...)}; (δ) ἔτοπι ἃ τοοῖ πιεδηΐηρ ὦ ῥωμείμγε Ἔχρίδϊηθα Ὀγ “ 5[ϊπηυϊο 

Βαβῖδε υἱυπίατ, ρΡυπρεπῖεβ σασοπὶ εἴ ρεήθ8 Ὀονὰπὶ ροβίογιογεβ " (Ηδ..); 

(ὃ «ἀφῤλεγαῖ, 80 σα] Ὀδοδυβε Π]ΔΏΥ ἊΝ ἢἷ5 ἐπέερ:: ἅτε Ρ) (ΚΙ... --Τ,Βε 

ἰάεα οἵ ῦ».], δ8 οὗ ἰϊ8 οορῃδῖε8 μος (4150 υδῦ», Ατᾷτῃ. να, ἰβ 

“λαξε, ἐγορεόές. 1 5 υβεά, [μογείοσγθ, ΟἿΪΥ οἵ ποὶβοβ ψ ἰο ἢ ἀγὸ σοπηεξοῖϊεά νν ἢ 

ἃ ἰγοι Ὁ] πρ οὐ βμακίηρ πιονεπιοηΐ, 6.9. οὗ ἴδε αυϊνοτίηρ βρεᾶσ, [Ὁ. 4131, οἵ 

[86 τῃυμπάετίηρ ταῖτ]ς οἵ Ὠογβοβ᾽ Ὠοοΐβ, [Ὁ. 3924; οὗ ἴῃ το]] οὗ ψαροῃ ᾿νε αΪ5, 

Νὰ. 32 76. 4)8. Μεῦν ἀρργορσγίαϊεϊυ, ἰμεγείογα, ἰβ ἰἃ υβεὰ οἵ δὴ βαγίμαυδκς, 

Ι Κ. 1011}7- 19. 295 Ζο. 146. [πἴοτεβι ΡΙΥ ἐπουσῇ ἴῃς τοοῖ 5 ποῖ υϑεὰ οὗ 

εδυῖαυδκοβ ἴῃ ἴῃς οἴμεον ϑεπιτὶς ἀἰαϊεςῖ, ψἢϊς ἢ, Ὠοννενεῦ, ἘΠΊ ΡΙΟΥ ϑνοτάβ οὗ 

εν Δ τὲ βϑἰρηίβεδπμοε (Ασαπι. ΝΣ, ὅγγ, Ἰλοὴ (ἔτοσῃ ὅν, γπουε ομεὶς “οἴ7), Ατδῦ. 
᾽’»,Ό,» 

Ἀν ἔτοτω ν᾿» »οῦε, σλαξε). 
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8 2. Τὰ ἴοχί ΟΥ τηοῖΐο οὗ [πΠ6 Ὀ00Κ. 1. ἸΏ δὴ ΥὙδῆνεἢ τηδηϊ- 
[εϑῖ5. 5 ρονοῦ δηά πηδ͵] βίῃ, 411 ἡδίυτε δ ε]5. [6 τοστ Ὁ] 6 ἰπἤποησε 

οὗ ἴῃ6 τηδηϊεϑίδιίοη. Τῆδ δββθησα οὗ ἴΠ6 ἰοδοῆϊηρ οὗ Αἴηοβ 56 5 

ἴο Ὅ6 ΡῥΓεβεηϊθα ἴῃ 1ἢ15 νϑῖβθ, ῃ ΓΟ ἢ 5οῦνοϑβ 45 Δη ἰηϊστοαποιίοη, ᾿τα- 

Ρασεὰ δἰἴποσ ὈΥ ΠΙΠΊ56] Γ οὐ ἴῃς δαϊῖοτ. [Ιἢ ΔῺΥ οδ56 ἰΐ ἰβ ἃ βδεραγαῖε 

ΒΕΟΌΠΟΏ δηὰ ποῖ ἴο ὃ6 ἱπητηθαἰαῖοὶν σοηηδοϊεα νι ψῆδϊ ἐο]]ονν5." 

ΤἼΘ νεῦβα 15 ἃ ϑίδηζδ οὗ ἴουσ [1Π65, ἴῃ {τη ῖοσ τηονθιηθης. 7 Τῆδ 

ῬΑΓΑΙ]6]15Π| 15 δχδοῖ, ᾿ἴπΠ65 1: δηά 2 Ὀείῃρ ϑΥὡΠΟΩΥΠΊΟΙ5, 3 δηα 4 

ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙ5 ; ̓ΪΏ65 1 Δηα 2 ϑγηίῃεῖὶς ἢ 23 δηὰ 4. ΤὨδ τῆγτῃηὶ 

οὗ ἴῃς νοῖϑα ἰ5 1] 140 ]6 : ---- 

ἈΠ ΥΧ ΓΤ [ΠὩΚῚ] 
ΤΡ 1Γ" ΡΟΥΘ. 
ΟῚ ΓΚ ἸΡΩΚῚ 
ὈΘΞΙ ὉχκῚ Ὁ5Ὶ 

ΕῸΥ δὴ ᾿ηἰογοϑίίηρ ΤΠΘΟΓΥ 85 ἴο 15 τοϊδιίίοῃ ἴο τῇς (ο]] ον ίηνς 
βἰδηζαβ, ἴῃ ΨΠΙΟἢ τ 5 ϑδυρροδίοα {παι Ατὴος ψεηΐϊ ἴο ἴδε Ποδά- 

αυδτίοτα οὗ ἴῇ6 Νοιίδογη Κίηρ, δοσοιῃηρδηϊθα ΌΥ ἃ οἤογυβ, δπά 

τῃαῖ (ῆ6 δητγα ραϑϑαρα (( ἢ 5. 1, 2) ψᾶ5 Ὀγοϑεηϊθα ἴῃ βορῃς δηὰ 

ΔΗ ΠΒΊΤΟΡὮς, ἡ. ΜΌΠΕτ. ᾽ξ Αραίηβὶ ἴπΠ6 δυο ΠΟΙ Ὺ οὗ ἴδ νεῦβ 6 ΠΊΔΥ 

6 υτροὰ : (1) ἴῃ6 Ρῃχαβεοίονυ 15 δια 1αγ το Πα ἰουηά ἰη [06] δηα 

ἰδλῖεγ δυΐϊῃοτβ (τ. Ὁ. 12) ; ὃ (2) ἴῃε νοτάξβ βυἱ ἴῃς σοηϊοχὶ ὈεΙΟΙ ἴῃ 

Ϊοδὶ ἴδῃ ἤδγα : (2) ἴῃ ἴοηδ οἵ ἰαπηδηϊδι! ἢ 56 6 τὴ5 ἰησοηπβίβῖθηϊ ἢ 

[ἢ6 βθνεῦθ δῃηηουησοιηθηῖβ νη οἢ ἴοϊον ; (4) ἴἢ6 ΘΧΙΓΟΠΊΘΙΥ ἢη- 

Ἰϑῃηεα δηά αγίϊβιϊς σμαγδοίοσ οὗ [ες νεῦβα (7.2.), ἰὴ σοηῖγαδι ἢ (ἢ 6 

Βροκθη δα ἄγοεϑθς ἢ] ἢ [οἷϊον :[ (5) ἴῃ Ιδοκ οἵ ροϊηΐ ἴῃ τρακίηρ 

7εγαβαϊθτη 50 Ῥγογηϊηθηΐ ἴῃ δὴ δά ἄγεϑς ἀ δ] νεγεα ἴο ἴῃ6 οἰτΖεη 5 οὗ 

Νοσίμοσγῃ ἰϑγδοὶ; 4 (6) τῇς Ἠοβο ΠΥ, ἱπρ]16α ἰοναγά τῆς ὨΙρἢ- 

ΡῬίδοθβ οὗ (ῃ6 Νοχίῇ, ἀϊά ἠοῖ δχίδί ὕῃηΠ] δἴϊοτ Απηοϑ5 Ππη6. [Ι{ ἰ5 

0 Ὠλδί,, Βα., Εοσυ., συη., ΝΝ., Νον., 6σΑΆ8., Ὠτ,, σε’ αἱ. 

Ἐ 8566 ΤῊΥ δτίΐοϊεβ ἰῃ 4177.1. (1897), 140-ς, δὰ δ᾽ ΧΙ]. (1898), 86-9, 170-82, 

251-6, 333-8. 
Τὲς δνοῤλείξη ἐπ ἐάγεν μρϑγρἠελό δον (1806) ; οἵ. [,δῆτ, ζύμέεγεμελεπροη 

2» διωεὴ Ασεος (ἸοΟΣ), ἢὉ.3:; Κῦ. δέ σῆς, ἀείονία, Ῥοεέϊξ (τ9οο), 348 Ε΄. ; Ζεππετ, 
διε (λον ρεεᾶηφε να ϑμολε ἀτν εαίνιθη, ἱ. (1806), 5-8; δίονοτγϑ, δή εγίσελε διίμάϊεη, 

Ϊ, (1901), 134-41, 472-9; Βαυπίαηη, 2227 μόδα τ᾽ Αἀνπισεγεαδη (1003); δηὰ οὐ 

Ἡεῦτεν, Ῥοσίγυ ἴῃ ρσδηστγαὶ, Βείρσγϑ, σεκεγα  Ππἐγοάμεηοη ἐο ἐδ δίμάν οΥΓ οἷν 5ε;19- 

ἕμγέ (1899), 355-426. 

ᾧ ΓΟ. ἰῃ [πιτοά΄. ἴο ΝΝΕΈΒ. δνοῤΆ. ΧΝ. ἢ, ἀπὰ δι. “"Απλοσ," 58. 
 ϑεαϑοπιηη, Ὁ. 5. “ ΝοΪΖ, τοί. ; Βιυ. ἀγῖ. “Απιοβ," ει. ἔπε. 



Ιο ΑΜΟΒ 

ποῖ δῃουρῇ ἴο οΪαίτη ἴῃδϊ ΑπΊοβ 0565 [ἢ]5 αἰΐοτδῆςθ δαγ!οσ, ὈΘοδυ 56 

ἴη 7οοὶ ἴῃς εἴεοϊ οὗ Υδῆνοἢ᾽ 5 ̓Ἰπα] ρηδίοη 15 νΘΥῪ τη ἢ ἐχαρρεσαϊθὰ 

ἃ5 σομῃραῖοά νι ἴῃ6 εἴδοϊ ἀδϑουρεα ὈΥ Απιοβ; "' οἵ ἴῃδι ἴῃ 6 

Ῥᾶβϑᾶρα ἰ58 ῃοΐῖ ὨΟΒ1116 ἴο [Π6 διρῃ-Ρασεβ Ὀὰϊ 1πηρ01165 τ γον ἴδ 

Τογαβαίθτι 15 [86 τηοβὲ ὑγοπηηεηῖ οὗ ἴῃς ῥαςε5 δῖ ψῃϊοἢ Ὑδηννθ ἢ 15 

ΨΟΙΞΏΙΡΡ 7 Τα νοῖβα ἰηἰγοάμποβϑ [6 εηῖσα ὈΟΟΚ δηᾶ ποῖ [ἢ 68 

ἢτοὶ σδδρίουβ. 

9. )ΝΦ0] Οτεεῖς νεγβίοῃβ νδτγίουβὶγ: 605 ἐφθέγξατο; ᾿Α. Σ. βρυχήσεται; 

Θ. ἐρεύξεται; Ὡς ΠΉ 5 ἰταπβαῖς 85 ἐαΐϊυτε. ὈΝΡΠ ΠῚ] ὦ λαῤίξαίίομς οὗ 

Αἰπρε, Ἔ τῤεείοτα ῥαφίογσι, 85. οαεὶς ἐπλαῤῥϊεαὶ ὃν τλέῤλεγάδ. “ὍΛΩΣ ΟΝ] 

ΖΦ »νιεβεαίίον ο77 ἐλ εῖν εἰγορρή οἱαΐ. 

2. Απὦώ λε ταἱά ΤὨϊ5 ρῆγαβε ἰ5 υϑδεὰ δἷασ “ νογάβ᾽" οὗ 1ἰ ἰῃ- 
βίαδα οὗ [ἢ6 Τλοτα σΟΙΠΊΤΩΟΏ “ 5αυηρ,᾽ Ὀδοδυβε οὗ ἴἢ6 ὨυπῦοΓ οὗ 
Βυ θοσάϊηαϊα βϑθηΐϊθησθα ἱηϊογνεηίηρ; οἴ. Ηο. ιτὖὮ. γαλευεὰ γοανς 

7) ορι Ζίοηι, απαὶ τίσις ἀϊΐε υοίες γον γεγωδαίεη) ΤῊΪ5. 15 ἰουπὰ 

ἴπ 1ο. 4.5, Ῥὰϊ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεης σοπηδοϊίοη. ὙΠἹῈ νεῖβα ἰδ μαι ῈΓ 
ΟΥ̓ ΡΊη4] νι Ατλοβ δηά, νι νι μαὶ (οἸϊονν5, ἃ τεβδοξίοη οὗὨ ἢϊ5 586 }ἢ- 

Ποτγά-] ; θοσσγονγθα [μοσγείοτγα ὉΥ [06] νῇῃο, ἴῃ [15 σ456, ἱνϑα ἰαῖογ; ὦ 

ΠΟΙ 15 1ἴ ΟΥ̓ ρίη4] ἢ [06] δηά τεροϑδῖθά, βϑουηονγῃδί ἰαῖογ, ὈΥ Απηοϑ, 

Ὀδοδιβα ᾿πουρῃ 511} πη 18]}|δὦ ἢ6 νυ ίβῆθ5 ἴο ρῖνα δϑϑυσαησα οὗ 

ΓΟ] ΒἸτηθηῖ : ὃ Ὀυϊ Ὀγ ἴῃς Παηά οὗ ἃ ροβί- εχ ]ῖς δαϊῖοῦ νῆο ἰπϑογίϑ 
1ῖ Βογα ἔτοηι [ο06}}} (υ.5.). Τῇδ ““τοδγηρ ᾽ 15 [Παἴ οὗ ἴῃς Ἰοη,ῇ ποὶ 

τὶ οὗ [πυμεσ (45 ρεσθαρϑ ἰῃ [οεὶ δηά 76. 2.) ποὺ οὗ ψάᾶνϑϑ, 

τβουρἢ [5 ἰ5 ἰουηᾶ εἰβενῃετζε, οἵ, 15. οἷ, τῆς ρῆταβα “ υἱέοτβ ἢΪ5 

νοΐος ᾿᾿ 15 ἴπ6 ΗδὈταϊβιϊς χρσθβϑϑίοη ἴοσ “ τῃυηάογηρ᾽" (5. 465 
10. 375) ; ἴῃς Ἰά64 οὗ Ῥοζῃ ρῇγαβθϑ 15 [ῃ6 πηδηϊεϑίδιοη οὗ τη) δῖ ν 
δΔηΔ ρμονγετ. 219. οὔιρίηδ!ν δρρὶ θὰ (4) ἴο τῇς 1] Ορῃβεὶ, 

(ὁ) ἴο τι τἄρε οὐ ψῃϊςι ἴῃ τεπιρὶε βἱοοά, δηὰ Ἰαῖογ (2) ἴο ἴῃς 
ΘηΠΓΟ οἷν ἢ“ (50 ἢεγα δηά ἴῃ 6᾽ δηά 15. 25), δηὰ χεγμραζν») οἵ ἴῃς 

«Μῖιι. Τ Νον. 

Τ (οςοεία5, ᾳυοίϊεα Ὁ ΒΔ.; ΝὙε.; ΜΙξ,; Ὁτ. γ4: 24. ατὶ “ 7061," 58.; Νον,.; 

ΟΑΞ5. ; ΕἸΉ. Σ37. 
ᾧ Βα.; ευ.; Κίτκ. δοεί. 63 Β΄. ; Ο. Ο. σαπιογου, 28. 11. 675. 
[Ϊ νοἱζ, το ἔ.; Ταγίοσ, 28. 1. 86; σε. 58. 1. τοσ; δ δῃὰ Ὁμβαρίη, 45,52. 

ΧΝΊΤΙΙ. γοῖ,, Ἡουΐδηια, Ζλ7. 1θοο, Ρ. 432; οἴ, Βιι. ϑειο, Ξε. 1. 532. 
4 Τυ. 1456 Απι. 34-.8 ἘΞ, 1ο421; 50 Ὦτ.; δῇ αἱ. 
88. ΚΙαίθεσ, ΖΩ͂, 111. σ8ρ ί, ΓΝ. σ8 δῇ; Εἰεῆτα, ,.1.8.4.11. τ839 Η; διάγοῖ, ῥα, 

4. δυγίϑη, 86 ἴ.; δ} 15 2. 83,11. τόςο ἢ ; Μίβδβίδυ, τί. “ Ζίοη " ἴῃ Εἰθμηιν 5 ,.Χ,84.; 
Β52. 5.0. 1}. 
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ΞΥΠΟΠΥΤΏΟΙ5 ΡΔΓΔ]]6] 151, ἀΓῈ ἴοο ἰοοδὶ ἴο 6 υπάετβίοοά 85 πηδδη- 
ἴῃ ἴῃς π|455 οἱ ἴῃ6 (Δ:{Π 1] σὨ]άτοη οὐ σοὰ.". Το ἴῃς ρυτχα δηά 

ἀενουϊ νου ΡΡΟΙΒ οὗ Ὑδῆνθ, αἱ ἴῃ 6 τἰπλ6 οὗ [ἢϊ]5 αἰΐετάηος (7.2. 
δίτοσ ἴῃς 6Χ]]6), [Π6 ΡΪδος σταργεβεηϊεα ὈΥ ἴπ 656 Ὡδγλ65 νγὰ5 ἴῃ 6 σδηΐγα 

οὗ [86 παιίίοῃηδὶ "6, ἃ5 ΨῈ]}} 85 οὗ ἴῃς [πϑοοζδογ. ζΖ774 δαςίμγες οὔ 

“16 τἀεῤλεγας το 7 ΤῊΘ σῃθρμοζὰ [6 οὗ [6 δυΐμοσ (ὙΒοενοσ 
Ὧδ6 ν 85) 5ΏΟΥΒ [1156 ]{ ἴῃ [8656 ψνογάϑ, νη οἢ βἰδηα ἴῃ ταϊδιίοη οὗ 

ζςοηβοαύυδησς ἴο ἴῃ6 ἢἤτϑὶ 4] Τῆς Τατγριπνλὶς ““ ὨΔὈΙΔΙΙΟη5 ᾽"᾽ 1η- 

βίοδα οἵ “ ρᾶϑἴυγαϑ ᾿᾿ Ὧᾶ5 ΠΟ ὈΔ4515 ; ΠΟΥ 15 ἴῃ6 {ΓΔηΚ Διο “ ΡΟΙ5ἢ ᾽" 

ἰηϑτοδα οὗἉ “ τηούτῃ "ἢ οἡ ἴῃ 6 στουηά οὗ ἴπε ράᾶτγα]]6] “" ν τ οτ " Ὁ ν᾿ 6]} 

ἴάκθη. ΤὨδ ῥγδβθηῖ ἴθηβοῦ ὑσγοβθηΐῖβ ἴῃ6 ἀδβογρῦνα Ἰἄδα Ὀοίίοσ 

ἴδῃ [86 διΐυγα “' 5}4]] "᾿ οσ “ ν}}}. 7116 τοῦ οἵ (αγριε ὃ ἀοαβ 

ποῖ τείοσ ἴο ἴῃ6 (δστησὶ οὗ 1 98. 2εῦ ἴῃ ϑουϊζῃεγηῃ Ῥαδ]θβίηθ, [ ἴῃ 6 

δοτης οὗ Ναῦδὶ] ψῃϊοϊ, δοσοζάϊηρ ἴο Επβθῦὶυ5 δηά ΤὨδοάοτγεῖ, νγᾶ5 

ἃ Προ δου οὗ Τογυβαίθη, ηοΐ ἃ τηουηϊδίη ; ΠΟῚ σΔῪ ἰΐ Ὀς ἴαίκθη 

ἿπΠ ἃ βἝΏΘΙΑΙ ΨΑΥ, “ἴῃς Ὀεβὶ οὗ οογηῆο]ά5,᾽ 5 Ὀυϊ ἀεδίρηδίοβ [6 

τηουηϊδίη ΟΥΑΙ ΠΑΙΪΥ 50 οδ] δα (οἷ. 95) οὐ ἴῃς σοαϑὶ οἱ Ραϊεβίίηδ, 
με οὗ τῇς ρῥ]αίῃ οἱ Εβαάσαδεϊοη. Τῆς ψοσζά, Ὀεϊηρ οΟΥρΊΠ4}Υ ΔῈ 

ΔρΡο]Ἰδῖῖνα τηθδηΐηρ 266 ραγαΐφηι, ᾿ἰϊκα σογίαϊη οἵπο ρεοργδαρῃϊοδὶ 

ἴοττηβ, ἢ [45 ἴῃ δτίῖοῖθ. Νὸο ρατί οὗ Ῥαϊεϑίίηθ ννὰβ τόσο Ὀδδατ δι] 

ΟΥ (6σῖ]]Ὲ ἴἤδη [6 τίάρα οὗ (αγηεὶ (3.Ε. ἴο Ν.ΕΙ. 12 γλ]]65, 180ο ἢ. 

διρῇ δἱ ἴῃῆ6 5.Ε.., σοο ἔϊ. Βιρῇ δ ἴῃς Ν..)." 5. ὙὝΠΕ ρτοαδῖεβιὶ οδ]δτη- 

1 ἱπηαρίπδ Ὁ ]6 πουἹὰ 6 ἴῃς νι Πεσῖηρ οὐ Οασιηεὶ, 15. 2332 Νᾷ. τ΄. 
Τῆς Ρῥγορῇεϊ ϑρθακϑ οὗ ἃ ρεῆδγαὶ Ἵσμαγδοίθγϑίς οὗ Ὑδῆνθῃ τἱτἢ 

506 ο͵4] γϑίθσεηςς ἴο δ8η ἱπῃροηηίηρ ᾿παρτηθηῖ. [Ι͂ἢ δου -Ὀσονοσῦϊδὶ 

ἴοπῃ ψ ἤάνα ἴῃ6 εββϑεησα οὗ ἴῇ6 ρῥγορῃεῖς {πουρῆϊ; [ἢ6 νεῖβα 
ΒΕῖν 5 4Ϊ]50, ἔτοῖῃ ἴῃ ροϊηϊ οὗ νίενν οὗ ἴῃς δαϊΐοῦ, δἃ5 ἃ τῃοῖΐο 

ΟΥ ἰεχι. Τἢδ ομαρίοτβ νὨΙΟἢ [Ὁ] ἀγα τηθγοὶγ τῃ6 ἘΧρϑηβίοη 

οὗ [15 ἰπουρῆϊ, δηὰ ἴῃς Ἐχρίδηδίοη οὗ 1. Τἤοσο νν}}}] 6 Ἰοουπίϑ 

δηά ἀσουρῆϊ (γ..) ; Ὀαϊ τ ἐπα ν}1}} σοπγα δῦουϊ τῃσουρῇ Αβϑογτία 
(ς5 γ1). 

(εν. ἱ Οαϊν. 

ἴϑο Κε.; Οτ.; αυη.; ΟΑΒ.; Νον.; ΕἸΉ.; Ὀυϊ οὗ, τ. 
ᾧ ΒΑ. τοι-ς-; ἍΝΕΘ. .5εγ»ε. 1ς6; Βδάεοϊκον, }α1.4 δτο; ΖΌΡΨΟ ΝΙΠΙ. τὸ; Μίι. 

δςΐ, ; δίατοκ, Δα), κ. δγγίφη, το3; ΟΑ5. 476. 1τδο, 1:φ2-ποῖε, 337-41; ΒΒ], σεονς. 23, 

163; ]αδῖγον, 792. ΧΙ. τις. ον ἴῃ6 οἷἵγ Οαιτηεὶ ἰη Παδῇ, οἰ. Β5Ζ. 387; Εοῦ. 
ΒΚΑ 1. 495-8. 

ἢ [ετ.; Μιοδ.; 51]; ΒΘ5Ζ, 287. 8 Ζ. ὙΌΣ, ν.3; 1025, 41. 

55 ΕΝ ΒΕ. (οπάεογ δῃὰ (Ὁ, ΒΕ. ζοηῃάεσ, “Παμπάδοοξ, 200. 
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2. 5} [ἢ ροπίτ[ἰοη οὗ [8158 ννοτὰ πιᾶῖκεβ ἴῃς ἤγϑι ὯΔ] οὗ πε ν. βυοτάϊπαῖς 
ἴο ἴῃς βεοοηῃά, [6 οτος Ὀεΐηρ, “"ΒΘη Ὑδην ἢ ουἱ οὗ Ζίου τοᾶσβ, δηὰ 

ἔγοπι Γεγυβα! πὶ αἱἴογ5 ἢἷ8 νοΐςα, [ἢ ραβϑίυγεβ οὗ ἴῃς ββερῃεγαβ τηουγῃ;,᾽ εἴς.; 

ΟΚ. 1424; διε. ϑιός; Η. 4ς, 3, ὁ. ΤὨαε οἴδετς αἰϊογῃμαῖίγε, ἴο ζεῖ ἿῊΝ 85 

εἰ ρἢαῖίίο, 15 Βοδιο οἷν Ροββ Ὁ] 6. ΤὨΘ ἐπι ρῃ 5815 τεϑῖὶβ ὁ ᾽χ δῃηὰ ουϑυ ΜΕΪΟΝ 
βἰδηά ουἨ οὗ [6 υβυ] οτάδτ. Α τῇοϊίογιοδὶ οἰϊμηαχ 15 566 ἴῃ ὈΟ[Ὦ το Ό ΓΞ, 

{86 τοῦς οὗ [δς Ἰίοῃ ρμαββίῃρ ἰηΐο ἴμδϊ οἵ ᾿βυπάετν; [ἢ νναβϑῖς οὐ (δγπιε}᾽5 ἴορ 
(οἰ ον ηρ ἴμς ἀσβοϊδιίου οὗ [με ραβίυγε-Ϊδηὰ. 10 ννὲ οὐδ ὍΝ ἴῃς ἤγεὶ ποτὰ, 

δπὰ ρτοποιῃοα ΟΣἽΝ ἴογ πηδν ἀπὰ ὉΝ ἴον Ὁ“, ψε ἢμῃὰ [Παΐ 21 οὗ [με 28 νοννε]5 

ἴῃ ἴ)6 γεσῦβα δα ἰοὴρ (6 (7), ὁ (6), ὁ (3), 4 (3), ἢ (2)), ἴῃ οἴδεσ ψογάβ8 ἰῃς 

νοῦν νόνγαὶ βου πᾶς ΨΊ ἢ ἴΠ6 γε η} τασυτγγίηρ 5:0 11|4πἴ8 (5) δηὰ Ἰἰᾳυϊάβ (13) 

βυρρεοβὶ ἴῃς [πυπάογ ἴῃ ἰἰ8 το] ρθ. ὡΝ Φ', 10] 6 υβ8ε5 δοτίϑὶ ογ ρί. (υ.:.), 

ΦΈῈ 2, ἴῃς ἱπιρί., [λς ἔογιμες δἀορίϊηρ ἴδε σποπιῖς, (Βς Ἰαϊζοτ [6 ῥγορβεῖὶϊς 

Ἰῃϊεγργείδιίοι; ἔογ ναγίδιοη ἴῃ οἴπετν Οτκ. νεγβίουβ νυν. [[{Κονηδε ἴῃ ἴῃς οᾶ56 

οὗ 52 νι δῃὰ 2} (ἢ βάτὴης νδτδϊίοη οσουγα. ΤΏς υβὲ οὗ ἴπε ρῥτεϑεηΐ ὄἜχρύεβϑεβ 
ἴῃς (Βουρμὶ 48 ψεποτῖο. Η,. 21, 3; Ὁγσ. 8ὶ 35; ΟΚ. 1το7σ. ἀνφϑὺ, ΤῊΝ, ΣΝ), 
Φ2.] Τῆς υϑᾶρὲ οὗ ἴῃ656 ννογάϑβ 15 οὗ ἃ ἰαΐε ομαγδοῖεγ; 2 Ν 15 υβεὰ ἢρυτγαίίνοεϊν 

85 ἴῃ ο. 110 15, 24. 7.339; Ὀυϊ οἵ. Ηο. 48; ΓῊΝΣ 85 ἴῃ 7ὸ. 1197. 233, τ} 85 ἴῃ 

]ο. 112; πὰ 18 υϑεὰ οὗ “. οηἷγ ἰῃ 10. 375 6. 25:80 Ηο, 1110 70. 415, 4}} Ροβῖ- 

εὶς ραβϑᾶρεβ. Νοῖς ἔυσίμεῦ ἴῃς 5 τα ]δυν οὐ ν.3Ὁ το 76. 99 2310 2ς 5] 15, 139 

Να. 164, 4}1} ροβί- εχὶϊὶς Ἔχοερὶ ἴα ἤτβὲ (νυ. (Βε. 2.8.1. 151, ἡ. 2). 

8 3. ΑΡΡτοδοβίηρ ἱπᾶρτηθηΐδ ΠΡΟΣ [6 Βυστουπαϊηρ᾽ ΠΔΌΔΟΠ8." 
ι8-,χὅ, ΤὮε τοδὶ νοσκ οὗ Αὔηοϑ 15 ἴο ργϑδοῇ ἴο [βγδοὶ ; ἢ6 Ὀδρίῃϑβ ἢΪ5 
ψοσκΚ, Ὠονγανοσ, ὈΥ δηπουησίηρ ἴπ6 Ἰπᾶρτηθηῖϊ ΜΝ Ὠ]ΟὮ 15 ἴο [4}} ΠΡΟῚ 

[Π6 περ οτηρ παϊίοηβ. [Ι͂ἢ τῃϊ5 ἢ6 ἢδ45 ἃ [Ὠτθείοϊ ρυγροβα: -- 

1) Τὸ ραίη ἴῃς ροοά-ν}}} οὗ τ᾿οϑαὲ ἴῃ ψῇοϑβα ψγο] Ασα ἢ6 15 ἰηϊογ- 

οϑιθα, δηά ἴο ψῇοπλ ἢΪ5 νογάβ ἀσὸ δα ἀγθβϑβθαᾶ. [Ι͂}ἢ [ἢ15 5 ϑβδεδῆ [ἢ6 

ατὶ οὗ ἴῃ6 ρτορδοῖῖς τροῖμῃοά. 2) Τὸ ὅΐον ἰῃδὶῖ ἃ Ἰυάρτηθηΐ 15 

σοπηηρ, ὮΙΟΝ 15 ἴο ἱποϊυ δ 411 παίίοῃβ ; 5}.4}} [5τ46] Ὀ6 οπριςαν 

3) Τὸ ταῖϑε ἴῃς αυεϑίίοη, νῃείδμεσ, ἢ τη656 παϊίοῃβ, ψιπουΐ [ἢ 6 

{γτατἢ 85 ρίνθη Ὁγ Ὑδῆν ες 5 ὑσορμεῖβ, τηυβί βυῆεγ, 15γ86] 5}.4}} ῃοῖ 
5 ον τηοϑβὶ οὗ δ᾽]. ΤῊβ ᾿Πογάσυ ψοῦκ οἵ Ατηοβ ([ουρῇ Ὀδὶοηρίηρ 

ἴο ἴῃ6 Θδαη]οϑὶ ροτὶοά οἵ ντιτδη Ῥτορῆθογ)} δχῃὶ 15 ονάθησα οὗ 

[π6 Ὠίρμαϑί ροσίοδὶ 5.11}. Α Ἔὄβἴυαν οἵ ἴῃς υἱϊετάηοα5 οὗ Απιοβ, ψ ἢ 

τοίεγεησα ἴο {πεῖν οτὶρίηδὶ ἔοσπι, ἀϊἰβοίοβας βοῃλθ ἰηςεγοϑίηρ [δοῖ5. 

Θίηςα [6 σοῃηθροίζίοη οὗ [δουρῃξς δηά, ἰῇ ΤΔΩΥ οᾶ565, ἴΠ6 νοῦ 

νοτγάϊηρ οὗ [ἢ εχ, ἀσε ἰδγρεὶν ἀερεηάδηϊ ὕροη [ἢ ταβ}}15 οὗ βοῇ 

βίυααγ, [1 Μ1Π1 6 ὨΘΟΟββΑΥΥ ἴῃ δδοῦ βεοίίοη, οὐ ΟἹ] βοὶν 8}1164 στοὺρ 

ἃ Βα. ὅὄς-στιο; Εν. 1. :οι-π; ΝΕΒ. δνοῤΑ. 127 Ν.; ΝΝΥε. ὅγ-γι; Οτ. :οὐ-Ἷᾶ; 

Μὶϊ, ς6-84; ΗΜ. Φὲέε δ» οῤῥείδη, 1. 62-66; Μος. ,},.4.1..337-46; ΟΑΒ. 1. τ21 
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οὗ βεοϊΐοηβ, ἴο ὑγεϑθηΐ ἃ σοοῃβίσυ ΠΟ οὗ ἴπε ἰοχῖ, ἱηοϊυάϊηρ 

αἰν]βοΏ5 ἰηΐο ϑίσορῆδβ, δισδηροιηθηῖΐ ἰῃ ᾿ἴπ65, [ΓΔΏΒΡΟΒΙ ΠΟ, δἵ 

[ἴτ165, οὗ οἱδιιϑ68 οὐ ὴ65, Δηα σἤδηρεβ ἴῃ ἴῃς τοδαϊηρ οὗ νοσάϑβ. 

ΟΙΠαΡ5. τὖ-2ὅ σοηβεκζυϊε 4 ἸἰοσασΥ υαηἱξ δηά ὑσθβεπὶ [ἢ οἢατῖ- 
Δοίεσιϑῖῖοβ οὗ Αἴῆοβϑ 85 οἰδαυῦὶν 8245 ΔΩΥ ΟἴΠΟΥ ρῥογίίοη οὗ [ῖἢς 

Ὀοοκ." 

115 αἰν 5! οὴς 8416 : 

15.98.68 δραϊηβὶ ᾿απηδϑουβ δηα ΟδΖᾶ, Θίσορεϑ οὗ δ, 3, δΔηά 4 ᾿ἴπ68. 

19.-10.11-15 Δραᾳϊηβῖ Τγτε δπὰ Εάοπι, ΘΣΟΡἢ 65 οὗ 5 δῃὰ 2 11η68. 
112-16 ,χἱ-ὃ Δρᾳϊηβκῖ ΑἸοοη δὰ Μοῦ, ϑίγορῃεϑβ οὗ ζ, 3, ἀπά 2 [1π68. 

2Ἐὅ ἀραϊηϑὶ [υἀ δῇ, ΘΌΓΟΡΒΕ5 οὗ καὶ Ὧπη4 2 ᾿᾿π68. 

ΤΏ 5υτ οὗ [ἢ6 διτδηρειηθηΐ 15 Ποῖ ΟἿΪΥῪ 5' ΠΚίηρ, Ὀαῖ 5]ρ- 

ηἰποδηῖ. Τῆς 5ἰρηϊδοδησα οἵ ἴπ6 νατδῖιοη 1 ἔοστῃ ἴῃ αἰν᾽βίοηβ 1. 

δῃὰ ΙΝ. ν1}} Ὀ6Ὰ σοηβιἀοτοά ἰῃ {πεῖν ἀείδ! θα (τοαϊπηθηῖ. ΤῊΘ 

Αιτδηρειαλθηῖ οὗ Μύ]δΣ [ ἄοεοϑ ποῖ ὈὉπηρ οὐϊ 411 (ἢ ἔδοῖθ, δῃα ἢ15 
ἰἤΘΟΙΥ οὗ ἴῃς ῥοαῖς] ἴοστῃ οὗ Ατηοβ γεαυΐγοϑ δὴ δα]υβδίτηθηϊς οὗ 

1ἴη6 ταδίθσίδὶ 80 τιϊποΐαὶ 45 ἴο ἴῆτονν ἴῃ 6 ρτεαῖεδὲ ἀουδὲ ὑροη τῃ6 

ἡ 016 ΘΟ 616. 

1.3. ὅ. πεῴρνιεη: μοι ϑγγία. ---- ΤῊ Ἦϊ5 ἰοσεοδβὶ οὗ ἱπρεηάίηρ 
ὩΔΊΟΙΔΙ οαἰδϑδίσορῃεβ, [6 ρτορῆσὶ Ὀδρίηβ ἢ ϑγτία, δηα οἤᾶΙρθβ 

[ἢ6 ἡδίοη τὶ 5105, 85 ἃ ρυ βῆ θηΐ ἰοσ Ὠ]Οἢ Ὑδῆνθ ἢ ΜΠ] 56 ηα 

ἀεβοϊδείοη δηά σδρεν!γ. 

ΤΈς 5ἰγορῃϊς διγδηρετηεηῖ, 1 [ῃς ορεηϊηρ δηᾶ οἱοκίηρ ψοτάβ, “(ἢ 08 ἢ858 

Υδην ἢ 561 ἃ" δηὰ “3414 Ὑδῆν ἢ " δὲ ἱποϊυάεά, ἰ5 5, 3, δηὰ 4; ἴῃς οἶδιι86 

“ΔΠ4Δ 1 ν}}} Ὀτϑαὶς,᾽" εἴς, σοαβ5 ΨῈΠ βίσορῃς 2, Ὀεσδυβε ἰΐ σοτηρ]εῖε5 {πε ᾿πουρῆῖ 

οὗ ἴδς 5ίγορῃα, ἑοστηΐηρ ἰἴ8 ουἱτϊπαιϊίοη ; νν ἢ }]Ὲ ἴΠς βἰγαςίυτε οὗ (Πς [ο]] ον ην 

Ξεπΐεπος σχοϊι 68 ἴἴ ἔγοτῃ βἴίγσγορῃε 3, ἱποϊυάϊηρ τεΐεγεπος 88 1 ἄοεβ ἴο “ σοτῃ- 

ΤΩΟΏ ῬΘΟΡΪς,᾽" “τὐ]6τ,᾽᾿" “ὙὙ80]6 Ῥθδορ]ςε." [Ι{ ν}ΠΡ'΄͵ Ὀ0ὲ ποῖεά (αὶ ἴῃς δτγαηρε- 
τηοηΐ οὗ 168 15 ῥγεοίβεΥ ἰμαὶ οὗ 15ὅ, Μεγ 5 διγαηρετηεπῖ, 5, 2, ἃπὰ ς, 

ἴσποτεβ ἴῃς Ἰορὶςα] σοπηεοϊΐοη οὗ [6 πιδιηθοῖβ, ἀπ πε ρδγδ]]ε ἴβὴὶ οἱ 18: ὅ, 

{ἴῃς ς οὗ βίζορῃε 1ἵ, δῃά ᾿ἴπε 4 οὗ βίγορῃς 3 ᾶζὲ βῃοτγίεσ (ἤδη {πῸ τι]α ; δηὰ ἴΐ 
ἷς Ροββὶ 016 ἴο γεαῖ ἴμ πὶ ἃ8 ρατγίβ οἵ (ἢς ργεςεάϊηρ ᾿ἴπε8, Οἱ, 1,ὅῃτ, 2. 

8. Ὁ2}Ὁ0 Ν] Ἐ, ετα δηά ἴῃ ν.ἕ}8 ἢδ8 ἔδπι. βυΐ. ἐσηε, 50 αἷΞο 5, Ἡοβτω. 

Ὡϑϑκ) (ΖΑ ΚΡ. 111. 97, ν.1.); ἘΠῚ. ϑν. στον ὈΦΥῚ] (ὅ ἔπριζον (ΞΞ Οὔ ΦΩ)) 

5 Ἐογ ἴδε νἱεῖνν (ῃδὶ (ἢ]5 επῖϊγε βεοϊΐοη 15 Ἂχὶ!ἶς, 5βεςὲ ἩἨοαυίΐβημα, 74 7: τθοο, Ρ᾿. 432. 
Τὲς ῬνοῤῪείεν 1. 63, 64; 11. ), Ἢ), 
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πρίοσιν σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν ἐν Γαλαάδ (1 (Ἐ. 208, ἼΦ"), 

(ὦ διέπρισεν); ἴῃς δἀάϊιϊοηαὶ! τννογὰβ ἤοτε (ἀπά ἴῃ 3,.,») αἵὸ Ῥβεσῆδρβ δὴ ἰῃϑεῖ- 

τίου ἔγομῃ 118 (Ν0].), υπϑυρροτζίεἀ ὈΥ [86 οἴμετ νϑυβΊ ΟΏ8. --- ἄ. ΓΘ ἽΝ] Θὅ τὰ 

θεμέλια ; ̓Α., Σ., βάρεις ; Θ., τὰς αὐλάς ; Ἔ ἀοντος. ---ο ὙΝΥΓῚ2] 6 υἱοῦ ᾿Αδέρ, 

τεδάϊηρ Ὃ ἴοσ ἤπδ] ". --- ὅ, Ὑγ2ΦῪ] ρβοθβ ψἱἢ βίγορῃς 2 (Ὁ.5.). -- Κ7 ΘΟ, Θ., 

Ὧν; ὦ οἱ, 50 Ἐ ἑαοἑῥ, Ὀσῖ ᾿Α. ἀνωφελοῦς; Σ., Ε., ἀδικίας. ---- ἽΘΥΓΥ] (Ὁ οτη. ---- 

᾿Ψ Γ2] (ὦ ἀνδρῶν (οἴ. Ηο. 17) Χαρράν (-Ξ- 7.5); ἘΞ ἀἴονιο νοὐμῤέαξέξ. το 
0] (ὅ ἐπίκλητος τῷ πὴ (οἷ. Νὰ. 116 162); ᾿Α., Κυρήνη; Ἔ (ὐγερόη. 

384. Ζλως λας γαλευελ εαἱ4 ἴ)ϑυα] ἰοττλι]α ἔοσ ἴῃς ἱπσοάδυοιίοη 
οἵ βοῇ υϊΐοτδηςα, οὗ. τ 5 1.8. )4 86. Τῆς ἴδηβε (ρί. ποῖ ἱπιρῇ) 
ΤΏ 01165 0 Ῥδγῇουαῦ {π|6 ἴῃ ἴΠ6 ραβδὶ δἵ ψῃ ἢ ἴῃ6 σαν] δίίοη [85 

Ὀδοη ρίνεη. Τῇς ἱπηροτίδος νου ἤδνε ϑυρροοίεα ἃ τερϑαϊθάὰ 

βίαϊοιηθηῖ οὐ ἴῃ6 ρατὶ οὗ Ὑδῆνθῃ. Ατηοϑβ, κ ἴῃς οἵἴδοσ ρτορῆ- 

Εἴθ, 15 τορσεϑθηϊοα δ5 Υδανθἢ᾽ 5. Θροκδϑιηδῃ. --- 30, “άγες ἤγαρς:- 

φγέσείοηις, γέ 20» )7οω7} ΟΟἴραγε βιὰ Γ Ἐχργαϑβϑίοης ἴῃ 76. 2633 

ΡῬγ. 4015 15. 4.9 ἘροΪα5. 26. Τὴ Πυθοῖβ ΜΓ ἴα κθι 1ΠΠ6ΓΆ]Ὺ 
ὉΥ ἴῃ6 ἘΔΌΡΙη5, ῆο υῃάοτοιοοά τῃαὶ ἴἤγεα ἰγδηθργοϑϑίοηβ ἢδά 
δοίυδ!ν Ὀδοῃ σοι 6 ΜΏΙΟ, ψγοῦα ἴο Ὀ6 ἰογρίνθη, 116 τῃ6 
[ουτῖῇ ννᾶ5 οὗ βοῇ ἃ ἡδίυγα ἃ5 ἴ0 τ κα ἰουρίνθῃθϑθ τ ροβϑί 16." 

Α 5υρο οΔ] Ἰηϊογργείδιοη, ἤόύγανοσ, ἢᾶ5 ὈΘΘη ρΟΠΘΙΑΙΥ δἀορίσδά : 
(1) Εουν δῃά ἴῃῆτες δάἀάδα ἰορβθίῃογ Ξϑῷ σεῦεῦ, ἃ σοιηρ]οῖα ἡυτὴ- 

εχ; Τ (2) ἴῃτθϑα, ἴῃ σοιῃρ]οίθ πα ΕΓ, ἔουγ, ποσα ἤδη δηουρῇ , ὦ 

(3) ἴἤχεθ, σαρσεβϑθηῖηρ την, ἴουγ ἴῃὴ6 {πἰηὴρ ψῃϊοῆ (4115 ὼυ 

Ρυπιβῃιηθηῖ; ὃ ΟΥ, 85 56 6Π|5 πηοϑδῖ Ὀτοῦδῦίθ, ἴῆ6 ἴψο πυμπι ΟΣ 5 

τορεῖδθοι σαργοϑθηῦηρ ἴῃ6 ἰάδα οὗ ᾿Ἰηἀεῇηϊθη 655 ΟΥ̓ ἰδοκ οὗ Ἰἰπηϊα- 
τἰἴοη.! ὙὍΤῇθ νογὰ τοηάεσοα φημ ρ) δ ΣΟ ΤΟΥ πλδᾶη8 γεέδείηίορ 

αραϊηδίὶ δυῖμοῦ ιν (οἕ τ Κ. 1222 Κ'. 1). -- ϑαριαφεμς ΤΣ σουη- 
ἘΥ (ςξ, ν.ὅ, ἴῃ νι ῃ]ςἢ [ἢ6 ΟΕ 15 ἴῃ5 ἀεϑιρηαίςα) οὗ ϑυτία, οσ [ῃδὶ 
Ῥογίίοῃ οὗ ἴὲ οὗ ψῃϊοῃ Παιμδϑθοῦβ ὰ5 οδριίαὶ. Ετοὰ ἴῃς ἀδγ5 
οἵ Βαδβϑῆα δηὰ Βεη-ῃ"δάδὰ 1. (1 Κ. 15}58) τεσ δά Ὀδδὴ Ἵοη- 
βίδηι βίτιρρὶες Ὀοΐνδοη βγα8] δηᾶ ὅυσγία, ἰῃ ψὨοἢ [5τ86] δά 
Βυβετεαὰ ρσυονουβθυ (2 Κ. τοῦ 143). Αἱ τῃϊς {ἰπ6, πονένεσ, τῃ6 
ΒΟΌΪΠΘΙΩ ἰουτΟΥὙ οὗ ϑυτία πιϑὶ ἤᾶνα Ὀδοη ἴῃ [5186]᾽5. Ὠδηάς 
(2 Κ. 135 τ45). 

5 50 6ββϑθη[14}}γ Ἐλν. ᾧ Ἀαῖ. 
1 Ὁ ]., Ος. Ι ἄση., ΝΥ ε., ΜΙ,  αὶ]., Νον,., Μαπί. 
19 ιι., τ. 
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ΤὨς σου ΕΥ οὗ Ατδπὶ (ΟΝ, Ηοπιες δὰ Ἡεβίοά, Αριμοι; Ἰαίετ Συρία δοὰ 

Σύρος, Ξῃοτίεπο ἔτοτῃ ᾿Ασσουρία ; ΑΥ. "ῶη, ἐ.ε. Νουι-ἰαηὰ, δ5 Ὑδλοὰ 
ῥ 

τηοδπῖ ϑουϊῃ-ἰδηά ; ἴῃς τοοῖ ΜΝ δε μρὐμεῖγ, 314 ἴοττα ρὸ ἐο {δε ἐγ, Ἀδῶος, 

πογίξ) ἱποϊυἀεαὰ ἰῃς τετεϊἴοσν Ὀεΐνγεεη ἴδε Ταυγυς Μουηίδίηβ δηὰ τῆς Ατδίδῃ 
ἀεπεζῖ, [δε Τιρτὶβ απὰ ἴῃς Μεαϊϊεσγδηδδη, Ἔχοορὶ (πε οοδϑὶ ἰδηά οσουριε ὉΥ͂ 

[8ς Ῥῃοςπιοϊδηβ ἀπά ῬὨἢ]5ιη68, πὰ ἴῃς Ῥοββεβϑϑβϑίουῃϑβ οὗ 1ϑίδεὶ, Εάομ, Μοαδῦ, 

δὰ Ατπσθο. ΤὮς Αγδιηδοδῃβ8, οὐ ϑυγίδηβ, γεῦα οἱ βοῖν τεϊαίοἀ ἴο ἰῃς ΗδΌτεν8, 

δηὰ ἰπ ἴδε ἐδυ]ϊεδὶ {ἰπ|68 [ΠΕῪ βεόπὶ ἴο πᾶνα ᾿ἰνεά ἴῃ οΟΪοδα το ΟΠ ὮΡ ψἸ ἐδ ο ἢ 
οἴβεσ. Τῇ εδεὶν ἰγδάϊτίοιβ, ἃ5 ργεβεπιοά ἰη ἴῃς ΟἹ Τεβίδιηεηϊ, οοπηθοῖ ἴῃ 6 

ἵνο ἔδσῃ!]ε5 ἰῃ [Βς τχϊσταϊίοη ἔτοπι ὕτ οὗ ἴῃς (μαϊάθες (Οη. 1151 2410. 99 2748); 
τεργεβεϊ ἴῃς Ηξεῦτενβ 85 σοτηΐηρ ἴο ϑηδδᾶπ, ν }1]|6 ἴῃς Αγδιηδθδῃβ τοπηαϊπεὰ 
ἴη Μεβοροϊδυγία ; ἀεβοῦθε ἴδ τεβίάεμος οὗ Νδῃοῦ ἴῃ Μεβοροίδηα ; ἱηῖτγο- 

ἀυςς Βεϊδαπι οὗ Ῥεῖποῦ οὐ ἴδε Εὐρδταῖε (Νὰ. 225 237; Ῥεῖδον ἰβ ἰἀεπιϊβεά 
Όγ 5.ῦν,, Δ 73, ὑρ. τος ἢ.; Χ8.1. 133, “ἢ ἴῃς Αϑογηίδη γε Ἰοοςαϊεὰ οἱ 

ιδς νεῖ ϑαρυγ, πεᾶσ ΗΘ σαροὶβ ; [ἢ 158, 1 οοττεςῖ, ἰηνοἶῖνεβ ἃ 53] 1σῃϊ ἱπδοουγδοῦ 

ἴῃ τς ΒΙΌ]1ςΑ] οσἰδίεπιεηΐ (αὶ Ῥεῖδοῦ ἰβΒ οὐ (ἢς Ευπρῃτγαῖθβ; οἷ. (Πα. οὐ Ῥεῖδοσ 
ἰπὰ 5.}; δπὰ τηεπτῖοα Ουβῃδη-τἰβμαι αΐτπη, Κίηρ οὗ Ατατὰ (]. 2810), Τῆς 
Ῥηει- τον οὗ [Ὡς Ηεχαΐδυοῃ υ868 (Π6 σαορτάρῃ!ο8) ἴοτὴ ἽΝ πὸ (ΒΘ5Ζ. όςς; 

ες. Νὅ. 25. 1. 278), τῇς βεϊὰ οὗ Ατᾶῖι. ΟΥΠοΥ τείεγεποαβ οὐ ἱπίεγεβδι δὲ 

Οη. 2229. 2ς10 282 (οἵ, 1τοΞ38.) 2147 15, 2611 Ε)τὰ 478.171. 628. Τῃ (ἢς {ἰπι6 οὗ 
54], Ζο δῇ μαὰ Ὀεοοτης ἴδε σεηίτε οὗ Αταπηβεδῃ ροόνγοῦ (Ι 5. 145] ςἔ. 2 5. 105); 

δὰ ἰῃ αν α᾽β τἰπὶς ἴῃς Κίηρ οὗ Ζοῦδι, Ηδάδάεζεσ, ννὰβ 15τ86}᾽}5 τηοβϑὲ δῃ- 

δεῖοι ἘΏΘΠΥ (2 5. 838. τοὶ.) ΤὨς αἰβετεπὶ Ὀτγαηςῆεβ οὐ Ασϑῆι, νἱζ. 
(1) ῬσϑῪ οὐκ (2 5. 855). (2) 23:1... Γ2 Ἵν (2 5. τοῦ οἰ. Νυ. 1321), (3) ὑὴκ 
πο (1 ΓΒ. τοῦ οἷ. 2 5. 1οῦ 705. 1311), (4) 3.0 (2 5. τοῦ οὗ. 7α. 115), (5) "τ 

οσουγτίηρ ἙὨΙΕΒῪ ἴῃ σοπποοιίΐοη ἢ Π99Ὸ (Ὀι. 3}5 [05. 12 1318 2 5. 158), τεῖος 
πηϊϊεὰ υπᾶοτ Ἡδάδάεζεσ, δῃὰ ἢ ἴῃ ἐχοερίίοῃ οὗ ὍΣ, 811 ἴοοϊκς ρατί ἴῃ τς 

σπᾶν ἀραϊησὶ Ὠανὰ. Αἱ [15 τἰπγς [ἢ ἀοτηϊπίοη οἵ [86 Κὶηρ οἔ Ζορδὴ εχίεπάςεά 
ἴο ᾿ατηδβουβ ἀπὰ ΗἩδιηδίῇ (2 5. 85 9. 10) Δηὰ Ὀεγοπὰ ἴπε ΕὈΡΒταῖοβ (2 5. 1015). 
Τε ολρίϊλ] οὗ Ζουδὴ νγἂϑ Ὀεΐννεεῃ ἴῃς Ευρῆηταίεβ ἀαμὰ ἴς Οτουῖεβ (86 5608 

ταο!ϊὶοποα ὈΥ Ριοϊεπδυβ; Ἐτ., οἷ. Βᾶ.; αδἷϑοὸ Β5Ζ. 696). αν ἃ ἀείεαδϊεὰ 

Ἠλδάδάεζεν τνῖος (2 8. 1τοἷδ' 18) δῃηὰ ραϊπεά οοηίγοϊ οὗ ἴῃε σουηίσγ. Α 1||6Ὸ 
Ἰδλῖοσ, ἃ κίπράοπι ννδδ δἊϑι Ὁ] 1586 ἃ ἴῃ ᾿δαπιδβοῦβ απο σεζοῃ, οης οὗ Ηδαδά- 

ἐζετ᾽β οαρίδἷπβ (1 Κὶ. ε13:3). Ιῃ ϑοϊοπηοπβ τεῖρῃ [15 παν Κίηράομι νγὰ8 σο- 

ὈδυΔΙΥ αἵ ὰῦ τ ἢ Ι5γαοὶ (1 Κὶ. 1125), Ἡεποείοτννασά ᾿διηαβοὺβ νγὰβ ἴῃς 

ςΔρί(4] οἰ πὰ 5Ξεαὶ οἵ [Ὡς ἰεϊηρσάοτι οὗ Ατϑτὰ, [με νστοτά Ασδτα ἐϊϑεϊί, ἤθη ποῖ 
οἴ δετινίβε ἀεβηοά, θεΐηρ υβεὰ ἔογ [ἷ8 Κἰηρσάουι (1 Κ΄. 1ς18 2 Κ. ς1 68. 33 ΑἸ. τὅ). 
Οὐἷγ ἀυτίηρ [δες τεῖξῃ οὗ Ηεζίου, ΕδΖοι Β βυσσαϑϑοῦ, νν88 [ἴτε ρεδος (1 Κ, 221). 
Ἐος ἴῆς νἱενν ἴῃαἱ ἩδΖίοη δηὰ Εδζου διὰ ἰἀθητίοδὶ, ν. Ενν. 7 ὲτί. ΙΝ. 24, Ὡ. 5; 

ΟΑΞ5. 28. 1. οοο; ΤὨεηΐϊυβ δπὰ ΚΙ]ο. ου 1 Κὶ. 1128 118, δηὰ ΑΑ4 75, 124; Ὀῖ 
εὖ, (Βα. ατί. “ Ηεζίου,᾽ 58.1.; Κιζ οὐ τ Κ. τςῖδ, ὙΝΚΙ. ὥρη εγεμοῖ, 60 Η. τεδὰ 8 

Ἡλζδοὶ οὐ δαϑξῖξ οἵ 54", Τδυτϊτητηοη, ϑοη οἵ Ηοξζίοη, βεοπὶβ ἴο παν τηδὰς ἃ 
οονεηδηὶ ΨΙ [υἀδὴ ἀραίηκὶ 18γτ8 6] (1 Κ. 1518. 19), ὙΠῸ Βεη-δάδά 1., ἰῃς βοὴ 
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οὗ Ταῦτπιοη, [ἢ τοϊαιϊοηβ Ὀδοδτης 51{1}} τηοτε ἀε]]ςαῖο. Α ταῖν 85 τηδα 

νι Βαδ8}8, Κίηρ οἵ [5γϑεὶ, θαΐ αἴζεγιναγάβ δἱ [ἢς τεαιοβὶ οὔ βα, Κιίηρ οὗ [Δ Ὁ, 

ἴξ νγὰ8 Ὀσόίδῃ, δῃὰ οοτίδϊῃ οἷτ65 ἴῃ (6 πουίῃ οὗ β8τ86] ννετε οδρίυγεὰ (1 Κ. 

[598.)., Βεη-Ββαάδὰ 11. 85 ἰγεαυ θην γαρυϊδεὰ Ὀγ ΑἸΔΡ, Κίηρ οἵ 1βγδϑὶ, ψ τ 

Βοτη [Ὁ Πμοβμαρμαὶ οὐ [ἀ δῇ ννᾶβ5 δ Πεὰ (1 Κ. 201]. 2255. 2 Κὶ, 68:2,, (οσ ἴδῃς 
νίενν (μαι [ἢ6 ορροῃεηΐϊ οὗ Αδαρ νγὰβ8 Βεη-δάδὰ 1. νυ. ΝΥ ΚΙ. μεν τμε. 60 .; 
σε. ατί, “ Βεῃ-ῃβδάδα," 5 Δ.; Ὀυϊ οἵ. αυ. ΟΥ̓Δ 154). ΑΔ, ἔεαγίπρ 58δ]πια- 

πμοβεῖ 11. (86ο--825) οἵ Αϑϑγυεία, ἀθαὶϊὶ νϑῦὺ ᾿επίθην ἢ Βεη-δάδά, μου ΡῈ 

νἱοϊοτέουβ ονεῦ δἰπι, Ὀδοαυβε 1 8 ἀεεπιθὰ ἐχρεαϊοηϊ ἴο Κεαρ ϑγιὶδ ἃ5. ἃ 

ΡῬονοσ Ὀεϊνεθεῃ Αβϑυυα δηὰ 1586] (Ε. Βγονῃ, “4: εγγέοίορν, 60 {.; Κιι. “7 ἐςέ. 

11. 272). ΒεΩ ΘΠαἰπηδηδβοῦ δἰίδοκεὰ Βοη-δάδα, ΑἢδΌ δηά οἵμονγ πεὶρῇῃ- 

θοτγίηρ Ῥτίποςβ οαῖὴς ἴο ἴῃε δϑϑιβίδῃος οὗ ϑυγία, υυϊ 4} γεῦε ἀείεαϊεα ἴῃ ἴῃς 

Ὀατ|ς οὗ Κακὰ (8ς4 Β.0.; 866 ϑῃδὶπιδποβοῦ- Μομο ἢ, οοἱ. 11. οἱ (.; ϑοῦτ, 

Α,ΟΕΞ. 21.9ο-64: Κ͵Δ.1. 172; (Ο7.1. τι82-9ο; ῆε. 5. Κ.. 1.31 Η.; δῖα. ΟΥ̓Δ 1. 

528 (.; Μος, 4777. 1. 272-80; ΚΕ. Ε΄ Ηδτγρεου, 42. 43). Ἰῃ ἴδῃς γεδτγ ίο]]ον- 

ἱῃρ (853 Β.0.) ΑΠΌ ἴοοϊκ δάναπϊαρε οὗ ἃ τοβρίϊε ἔτοτη Αβϑγγία ἴο πιᾶκα Ὦϊ5 

[αϊαὶ ςἀπιραῖρη ἀραϊηβϑὶ Βεη-Πδάδὰ (1 Κ. 221-29. Ηζδεὶ, ἴῃ 6 ἀϑυγρεσ, ϑυσςαϑϑουῦ 

οἵ Βεη-Παάδά 1]1., ςαρτυτεὰ [8 Ἰαπά εαβὶ οἵ ἴῃς Ϊογάδη (2 Κ. τοῦ 1.15. ὅ. 7.23) 

ἔτοῃι οῆυ δηὰ [εοδἢδΖ, ἀπά τηϑάς ἃ οδιηραῖρῃ ἀρδῖηδὶ ἴῃς ῬΒ]]Ἰ5ιη65 (2 Κ. 

12177.), ἴῃ ψν ὶς ἢ [6 ΠΟΔΒἢ οὗ [δῇ βεουγεά [ῃς 5δίεϊυ οἵ [εγυβαίετη ὉΥ ρίνὶηρ 

Ὠΐπλ Ῥγεβεπῖβ. Βυῖ ΗΔ286}᾽5 80ῃ, Βεη-Παάδδὰ 11]., ννὰβ ἀείδαϊεά ὈΥ οδϑἢ οὗ 
βγδεὶ ἴμτες {{π|ὲ8, δῃὰ [θγοροδτη [1]. ἴοοὶς ΑΎΔΥ ἔσοση πἰτπι Ηδπιαίῃ δά 
᾿αιηάβουβ, οἵ, αἵ ᾿θαϑῖ, ρατὶ οὗ ἴπ6 τογγϊογυ θεϊοηρσίὶηρ ἴο Παιηάβουβ (2 Κ. 1.35 

1435. 38), Μογτϑονοσ, Αἀδά-πἰγαγὶ 111, (812-783 Β.0.) οὗ Αϑϑγγία Ὀθεβίερεὰ ὨΔ- 
ΙΏΔ5015 ΔηἋ4 Τοιῃροῖ θα ἰἴ5 Κίηρ, Μαζὶ, ἴο ῥδὺῪ βεᾶνυ ἰτἰραῖϊθ. [Ιἢ ἴῃς [πιὸ οὗ 

Απιοϑβ, ἰμετείογε, ϑγγία ψγὰ8 σύεαῖϊν ψεαϊςοπθά, δὰϊ νγὰ8 ὑῬγορδΌΪΥ ρὶνίηρ᾽ 5105 

οὗ τεπενεα ΒοβΕ  γ. 

95, ο. 7 τοῦ ποΐ γευοξε 11] Οἵ, 15. 59, ὙὨΕ Ῥσοπουῃ “1 15 
ΔΩ ραουβ ΠΟΙ 85 ἰῇ Νὰ. 227 15. 42} 48,6. 1 ΡῥτοΟΌΔΟΪΥ τείειβ ἴο 
(Π6 δῆρογ οὗ Ὑδῃνεῃ, 2.ς. (6 τῆτοαϊθηϊηρ ννὨ ἢ 15 ἰηνο]ναα 1η [Π6 

ῬΓΘΟΘαΪηρ νεῖβο, δηὰ ἴῃ [Π15 οδβα ἴῃς 464 ἰ5 ἰπαΐ Ὑδῃῆνθῃ Ψ}}} ἢοϊ 

ἂνοσῖ ἴῃ6 ΡυΠΙϑπηθηϊ γῆ] οἢ ἢδ ἢδ5 δἰγεδαν τσεαϊθηθα." ΟἸΠοΙΚ 

τοίου ἴἴ ἴο {π6 βρεοῖῆς {ῃτγϑαϊδηϊηρ ῃιοἢ 5 ἴο Ὀ6 υἱϊοτγεα 1ῃ νεῦγβε8 

ἡμπάδ ΠΑ αἰβετοηϊς χη ἰ5 ρίνεη ἴο ἴῇ6 νϑῖῦ ὈΥ ἰτδηβιδίϊηρ ἰΐ 
ΤΟΡΑΥ," “ΡΥ Ὀδοκ, 1 δηᾶ τηαϊκίηρ ἴῃ6 βδϑηΐθησα Ἰηϊοσστορδῖνα, 

Αἰ Πουρὴ ψιτποσΐ (ἢ 6 5ῖρῃ οὗὁὨἨ ἱπιοστοραϊίοη. Ἡϑθοίροσρ, ἤούνανεσ, 

δὶνίηρ ἴῃ νογῦ τἢ6 54π|6 ἴοσος Ραϊ τα κίηρ τπηΠ6 σοηποοίίοῃ αἰ ΓΘ ΠΠγ, 

ΔΥΓΙν 5 ἂἴ 1ἢ]5 ἱηαεγρσεϊδίίοη, “1 Μν}}} ποῖ σαρᾶν ϑυτία ἔου ἴῃ ἰη46- 

Β Τι5., ΗἸ,, Ἐν. Ρα., Οτ., ΝΜε., Νον., Ὦτγ. ὁ Μαδτσοῖκ, Μαυ. 

ΤΎΝς οἴπεσ πιεδηΐηρ οὗ 2" ὥΠ, γενοξς, ἕμγη, τερυ ατὶγ τεααϊγίηρ ΤΥ Π ΟΥ ἣν, 

50 ΚΑ. 
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δηΔΌ]6 ΠΌΤ ΌΘΙ οὗ 6556 7 οτγϊηγε5 οὐ ψῃϊοῦ σὴ 45 Ὀδθη ρα], Ὀυϊ 
ου δοοουηῖ οὗ ΠΕΙ [ἢτεϑῃϊηρ ΟἸ]οαα," εἴς. ϑοηγα τγείεσ [ῃ6 ρτο- 
Πού ἴο ϑυτία, ἴῃ6 νοτὺ Ὀεϊηρ ἰγαηβαῖθα “ σοηνοτί." " ΟἸΠΟΙΒ τοίου 

“|| ῖο δοπὴα δαῦ!εσ ΡτορἤθοΥ, ἴῃ ]Π]χοηΐ οὗ ἢ ϊοἢ ἢδ5 ὈδΘη 

ἀεϊαγεά, Ὀὰϊ δοοοσάϊηρ ἴο Απηοὸβ Ψ}} ποῖ Ὀ6 τενοκοα. Τῆς 

{δ 5] δίοη “41 Μ}}} ηοῖ Ὀσίηρ ἤθη Ῥδοκ,᾽ 1 Τααυΐγοϑ ἃ ἰδῖα ἀδἴθ ἰοὺ 

1ῃ6 ῬΙΟΡἤΘοΟΥ. ΒΥ ἃ οῇὔδηρε οὗ ροϊητηρ (0.5.) Ἡοῆβιηδηη ἰγδῃϑ- 

Ἰαῖό5, “1 Ψ1}} ηοῖ δὲ τἤθὰ αἀνν}] ἰῇ ρῥδδᾶςθ." ---- δέεεα σε {ζεν ἀσὺέ 

ζἀγεσλεά Οἱασ 8] ΤὭςε σουηίτγ, ποῖ ἴῃ6 πχουηΐϊδίη, οὗ Οἰ]οδα 15 
ἱπίθπάθα. ὙμῈ ψοσζὰ ἰ5 ἀδηινεά, δοοογαϊηρ ἴο ὅση. 4155, τοὶ 

τῆς ᾿Ατατηαΐὶς ψογάς τηθαηίηρ Ἀ1] (53)) δῃὰ νὶϊηθθα (2), δηά 
ΔΟΟΟΓΟΪΏΡΙΥ ψγὰ9 υϑ6α «ἱ ἢτϑί 85 ἴῆ6 πδηθ οἱ 16 τηουπηϊδί ηου 5 
Τορσίοη ἰογηγηρ ἴῃς Ὀουηάδγν Ὀεΐϊνεθῃ 5γ86] δηα ἤῸῚ Αγαγηδεδῃ 

ΠΟΙΡΉΡΟΙΘ. ΕῸΓ ἃ ροοᾶ δχϑιρὶα οὗ ἴΠἰ5 ὩΔΙΓΟΝΟΙ υϑᾶρθ, 566 

σι. 4. Αἴ δὴ βδσὶν ρεποά, μονανοσ, ᾿ς ἴοοῖκ ΟὨ ἃ ἰάῦρεγ τηδδηΐϊηρ 

Δηα ἀεκϊσηδιεα, ἴῃ οοηϊτασι ἢ Οδηδδη, ψγοϑὶ οἵ ἴῃ6 Τογάδῃ, 41} 

[ηὴ6 [ΟΥΓΙΟΤΥ οαϑί οἱ ἴῃς ΤΠοσγάδῃ Ὄχοορί Βαβῆδηῃ (οἴ. Ὠϊ. 4χΔ᾽δ 7οβ. 
13}. 1.5.6). Τῃ ὉΔϊι. 434' Βαϑῆδῃ βθϑιὴβ ἴο ὃ6 ἱῃοϊυἀοα. 4 Ι[Ιἰ Ξἰδηᾶς 
ΒΡΘΟΙΠΟΔΙΪΥ ἔου ἴῃ6 τευ ἴοσΥ οὗ ἴῃ6 ἵἴνο δηᾶά ἃ ἢ] {τ|ῦεὲ5. (ἐ.Κ. 

Νυ. 325. 3. ὃ 705. 1225). [ητ98. 127 (δὰ δηὰ ΟἸ]οΔ4 τὲ )οἰηβά. 
ὙΠαῖ Αἴμοβ υδεα [Πε6 ψοτὰ [ἢ ἴῇς ἰδίου βθῆθϑα ἄρρεδῖβ ἴτγοι 

2 Κ. τοῦτ, διπουρῇ ἀνε ἤδσα ἰδ 15 υϑεα ἴῃ ἴψνὸ 56η565 ἴῃ [ἢ 6 

5816 ρᾶ558ρ6. "" --- 1 τιγεσλίηρ ᾿περριομσηῖς οὗ ἱγομ] Τῆς τεδᾶ- 

ἴηρ οὗ Φ (᾽ν...) 15 ψπουϊ Ὀαβὶ5. Ἐδίδγεησθβ ἴῃ ἴῃς Ο. Τ. ἴο 
ΓΠγαϑηϊηρ ΤΔο 65 ΟΥ̓ ἱηϑ ΓΟ ἢἴ5 ΔΙῸ ΘΑ} οἰαβϑιβοα δοσοζάϊηρ 

ἃ5 ΠΟΥ Θρθαῖκ (1) οὗ ἴῃς ογάϊηδευ ψοῦκ οὗ ϑυςοῇ πηδοῇ 68 

(2 8. 2431 (ἢ. 2153 15. 2877.:3).. (2) οὗἉ {πεῖγ 586 ἂ5 ἰῃπϑίγιτηθηῖβ 

οὗ τοτίυγε (ἤδσο, ἀπά 29. 125 τ (ἢ. 2οὖ), οὐ (2) ἴῃ ἃ βραυγαῖϊνο 

86η86 (]0. 41 οὗἩἨ τῆε οτοςοά!]α ; 15. 4115 οὗ [5τ46]}). Τὸ υπάοῖ- 

βίδῃα 1ΠΕ6ῚΣΓ υ86 85 ᾿ηϑ.Γπιδηῖβ οὗ τοστῖυγα νὰ πηυδῖ ποῖα ἴς τὮγΘΘ 

ἴοτηηβ ψὨϊοἢ τὸ ἀθϑου  εα 85 51}}} ἑουπηα ἴῃ Οτθηΐδὶ σουηῖγε5, 

5 Ἰετ. ΜΗ, 7 ὍδγΥ δηὰ ΟΒδρίῃ, 4752. ΧΝΤΙ. γ31. 
8 ((. ἴῃς 51 Π}}}ΔῚ ΓΑΒ ΟΪΟΡΎ υδοὰ Ὁγ ΤΙρΡ Αἰ Ήρ ]Ἔϑοὸγ 111.: “τῆς Ἰαηὰ ΒΙ-Ατσϊ- 

Κκϑηΐ 1 {πγοϑῃθα 85 νυν ἱτἢ ἃ [Πτοϑηΐπρ' ἱπβίγασηθηῖ; 4}} ἰῖ5 ρθορῖβ, πὰ ἰϊ5 ροβϑεβϑίοῃβ 

ΙὉσουσῆϊ ἴο Αϑϑεγτδ" (1.2. 11. 4ἴ.; οἵ. 482. ς4). 
[| Οἵ. βαρρεκιίίοη οὗ Βα. Ἢ Ὁ) δὲ ο77 εἰογκέν, ἨΌ. 35 (Ὁ 5) δηά 6η. 4926 

(δ » Γλ}32). 
4(ἱ, ΟΑ5. 2.736. «4,81, φγη-οο; 5. ΜευηΠ, ατὶ. “ Οἰεαα," 28.; (ζῇς. δπ. 

“ Οἰςδὰ," 2 8. ἘΝ ΒΔ, 

ς 
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νἱΖ. (1) [μαὲ βδεθὴ ὉΥ. ΝΙΘυὮΣ δὲ Ὑδιηθη," ὦ ργεαί εἴης, ἴῃ 

ἴῆ6 5ῆδρ6 οὗ 4 ψοοάδῃ ἄτγαρ, ἀγαννῃ ονοσ ἴἢ6 ρχαΐίῃ ὉΥ ἴνο οχϑῆῃ ; 

(2) ἴδμαῖ 58εθὴ ὉΥ ΝΙΘΌυῆσ ἴῃ ϑγτια, ὦ “ἰζάρε, τααάθ οὗ ρἰδῃὶβ 

υηἀογηθαῖῃ ΟΝ, τὸ ἤχεα ϑῇδυρ Ηϊηῖβ, Οὐ Ῥίεοθβ οὗ 5δῦρ ἴσοῃ ; 

(3) ἴμαἱῖ ἀδβοθεα Ὀγ Αἰτασγά, ᾧ ας ἐλργεελίηρ τυαρορ, σοῃδι βίης οὗ 

ἃ 54.:.416 ἴγδῃβ οὗ ΨψΟοΟΩ δοΐοόββ ΨὨϊΟὮ, ράγ4}16] ἢ ἴνο οὗ (ἢ 6 

51465, τη ἴνο αχ]θίσεθθ, Οἡ οὔθ οὗ ψῃϊοῆ ἃ ἴἤσγθο, δηὰ οἱ 

τῆ6. οἴποι ἔουγ δὶ ἴτοῦ ψνῇθο]5. 8 ΟἿΪΥ ὈΓΒΟΠΘΙΒ οὗ ΑΙ ΨΜΟΓΕ 

ἴῃπ8 ἰογϊυγαα ; [ἢ6 ουδίοτῃ ννγὰ5 ποῖ ὑυποοιηποη οὗ ρῥἱδοίηρ ἴθ πὶ 

Οοἡ ἴπ6 ρτουηᾶ {κα ρταίη, δῃὰ ἀγίνίης [ἢ6 τδοῦϊπα ΟΥ̓ τΠεη. 

ΟἸΟΓ οὐιο]εῖα5 (οἷ, 2 9. 1251) ψεσα ῥγδοιϑεα αἱ τῇς βάτὴθ {{π|6. 
ΤῊΘ οὐδ 1165 ἤθσα στοργοϑοηϊθα, Ποῖ ᾿ἰςΟγΑΙΪγ οὐ δρυγαιίνεϊγ, 

ΨΘΙΘ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃοβα ῥγδοιίϊϑβθδα ὉγΥ ΗἩδζδαοὶ (842--802 8.0), ἰῇ ἴῃς 

Ἰησυγϑίοη5 αἀὐτίηρ ἴῃ6 τεϊρηβ οὗ 7 πὰ δηά 7εῃοδῇδζ (ςΐ. 2 Κ. 832 

Ιοϑἷ 147). --4, δοηα ὦ 37,6] ον ἤτε 85 ἃ ϑυιῆροὶ οὗ νδσ, 566 

Τυ. οὔ; οἵ ἀϊνίης ψταῖῃ, νη ἢ ἰγεαυθηιῶν ἢ ἐχργαϑδίοῃ ἴῃ ΨΆΣ, 
Ὠι. 45.,23. Τε βδηθ ψογὰβ ᾶῖὰὲ υβϑεἀ ἰη Ηο. 8} δηὰ 76. 1η3 
21} 403 ςοὔξ, Ιἰ 15 ΠάγαΪγ ἴο Ὧδε ἴάκδθη δἰ 85 ᾿ἰἴοσα] ἢἤγθ, ΟΥ δἃ5 
Ππρπιηίηρ ; [ οἷ, 7. 205 δῃηὰ 2 Κ. 815--- κα τε ἄσμδο οὐ ἴαεας 
ἨδζΖαοὶ, ἢ τῆς ἐουηάεσ οὗ τῇς ἀγημδϑίν τ Οἢ οἵ ὑρόοη [86 [τοῦδ 
οὗ ϑυτία ἴῃ (6 {{π|6ὲ5 οὗ ΑἸηοβ, 5 ἃ ζοῃίθιΡΟΥΑΣΥ οὗ [ογδ 

(2 Κ. 8539, Τεῃὰ (2 Κ. τοἶ), δῃὰ 7ἙῃποδῆδΖ (2 Κ. 122). Ηἰ5 οςου- 
Ραϊίοη οὗ ἰῃ6 [ἤσοηθ νᾶβ ἑογεῖοϊ ἃ Ὁγ ΕἸ5ῆ (2 Κ. 81:12, ΤῊὨς 
ΔΙ] ϑίοη ἤδΙΘ ΔΥ Ὀ6 ἴο απιδϑοῖβ, ΟΓΥ ἴο ἃ ΙΟγδΪ] ραΐδοθ ἴἰη 

Παγηδβϑουβ, 845 ἔδνογεαὰ ὈΥ ἴῃ6 ρδγδ]]6}15π|, οσ ἴο ἴῃ αἀγῃδϑίυ οὗ 
ἩδΔΖαθῖ. [Ι͂ἢ δὴν οα86 ἴπε τπουρῆϊ 15 6ϑϑθ τ 4} }ν [ἢ6 5816. ---- 
74: 2αέαεες οΥὗὙΎ δερμ-ἀαάσ]] Α ῥῆγαϑθα ῥγδοίςα!ν Ῥᾶγα}} 6] τ ἢ 

“ἢσουβ86 οὗ ΗδλΖ46]." Τῆς Ὡδηδ βοδζοοῖὶν στοΐίοτα ἴο Βοη-ῃδαάδὰ 1. 
(αὔουξ 90οῚ), οΥ Βοη-ῃδαδά 11. (αρουῖΐ 874), Ὀοζῇ οὗ ψῇοῃλ ῥτα- 

οοἀοα ΗδΖδοὶ, Ὀυϊ ταῖμοσγ ἴο Βεη-ῃαάδά 111. (2 Κ. τοῦ 132Ὁ),"" 

ἴη6 5οὴ δηά ϑυσοθβϑοσ οὗ Ηδζαοὶ. ὙὍῃα κυρροϑίίοη [7 ἴῃαῖ [815 

"Αι είεοδειελγείδεηρ νοὸς Αγαδίδη, 158. { 7δια. τοϑ. Ῥοοῖ, ΡῈ ., τϑοι, Ὁ. 114. 

1 Μόνιοένε σεν 4 αργίομδμνς, δ ἑπάνείγς εἰ ἐφ εονιριόγες ἐς ὦ Εργρίε, 11. τος ἴ. 

(οἴ, ΒΔ4.). 
ᾧ Οἱ, Ὦτγ. 227 ἴ.; Νον. ““γελ. 1. 232 Πἴ. : Βεης. “γε. οοῖ. [1 ϑοῆγδ, ; ΟΕΜ. 7... 21. 
ἼΗΙ. 2.Χ.8.4..1. ςγω; (ΟΤ7. 1. τοῦ ΕἾ, 2902 ΕΣ; 584. Ο Ρ]. 1. ς4ο.6, ςό2-6; (Βε. 

Ατί. “" Ηαζαοὶ," 4. 8.; Ὁ. Ε΄. Βυγηδον, γί. “" Ηδζϑεὶ," 28. 

40 Υ, τι; νυ. ΟΑ5. γί. “" ϑαπίδϑουσ," 5 8.; δπὰ 14. 78, 1,4. οὐ ἴῃ αυοοίοιῃ 

οὗ ἵψο οὗ ἴῆσγες Βοη- δδάδάβ, Ἐ  Οὲ, Μίῖο; 1.478. τ24. 
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ΏΔΥ Ὅς [ῃ6 8Δ4Ππ|6Ὲ ἃ5 Ματὶ σὔοῃῃ Αὐἀδα-ηἰγασὶ 11. (803 8.6.) 
σοησυογοα ἰ5 Ὠασαῖϊνγ τοηαῦϊθ. ΒΥ δοΐῆβ [ἴἢ6 Ὠδηδ ἰ5 [δουρῆὶ 

ἴο Ὀ6 ἃ [Ππ|6 οὗ ϑγυγίδῃη Κιῆρβ 85 ῬΏδζδοῃ ψὰϑ οἱ ἴῇς Εργρίίδη 
Κιηρϑ; " οἴμογβ [Π1ηκ ΗδΔΖϑεὶ δηα Βθη-ῃδαδα δἃῖα υβϑεα 45 ἰγρίςαϑὶ, 
Γεργοβεηϊδιίνα πδῆγηθ5 οὗ ἴπεὶ Κίηρβ οἵ ἢ απηδβοιβ. --- ὅ. 726 
ὁ» οΥὙ Τανιαδεμ5}] Τῆς Ὀδῖβ δορὶ ογθα ἴῃ δηῃοίθηϊ οὐτἰ65 ἴο 

[λϑίθῃ ἴῃ6 ραῖθϑ τὲ Τα ΌΘΏΓΥ υδ6α ΟΥ̓ σγηεοάοοσῃα ἔογ ἴῃς ἀε- 

ἔεης65 οὗ ἃ οἷν (]υ. τόδ τ Κι. 413 7ε. 5 τϑϑ ΤΑπη. χ᾽). Τἢδ Ῥρονογ 
οὗ Ὑδῆνθῃ Ψ0}1 Ὀγθαῖκ ἴῃ ρίθοοβ ἴῃς ἀσίθηςος οὗ ἴῃ6 οΟἿὮΥ. -- 45 

ἱπλαῤίἼαη: 1.6. ἴῃῇ6 σοτηπηοῦ Ὀ6ΟΡΙΘ; οἰἴΟΣ 50, οὐ ψ ἢ Θαυδὶ 

ΔΡΡσοργίδίθηθϑϑ, δ 9716 οἰ ἤησ οπ α άγορς, τῇδ ἔοττεσ 15 ἰδανογοὰ 

ὉΥ ἴῃς οσοηΐοχι ΜΏϊςἢ δᾶ5 δῃοΐῃοσ ἴοσια ἴοσ συΐογ (υ.1.) ; ἴοσ 

ἴῃ6 Ἰαϊίοσ, οἷ. Ῥ5. 2΄' 22.--- 766 υαήνγ οΓ «“4ὉὍὉε1] 1 τὰς Ηε- 
ὕγενν ἴαχῖ Ὀ6 σοδὰ ψῖῃ (Ὁ ΠΝ, ᾧ ἰηϑίεδα οὗ Πιξ, ἀδηὰ ἰξ Ὀ6 στεγηετη- 
ὈεΙοα ταὶ Οἡ ν8 6 Εργριίδῃ ἤδη ἕοσ Ηο] οροΙ 5, 8 Ὡδτηθ 

δίνη αἷϑο ἴο Βδαϊθεκ, θδοδιιβο ἰἃ ννὰβ ἃ σδηῖγα οὔ ἴῃ β}- Οσ ἢ, 

186 Ρῥτορδεῖ πχυδῖ ἤανα Πδά ἴῃ τηϊπα “16 νδίϊαν οὗ [ῃ6 δ ὕδηοη ᾿" 

(Το5. εὐ τ2ῖ), ἴῃ6 (οοῖα-ϑγγα οὗ τῇ6 Οαγϑοῖϑ, τ1ῃ6 τηοάδγῃ ΕἸ- 

Ὀυκαα. 1 (15 πᾶν Ὀ6 σοταραγεὰ ΕΖΕεκΙ6]᾽5 ϑἰ ταῖδσ ἰγεαϊαηθηΐ οὗ 
186 Εργριδη Οη (3017). 1{{τὴὲ Ἡροῦτον ἰαχῖ 15 τεϊδιηθδά, [6 ρυη 
'5 ἱηϊτοάποθα ἴο Ὀτίηρ οὐὔἵ ποτα αἰβιϊηοΕγ της ἰἄοϊαῖσγ. ὃ ΤῊΝ ἰηΐἴει- 

Ρτοϊδιίοη, νά] ον οἵὨ ἸΔο]δῖτυ, [[ ρτόϑθηῖβ ὯῸ 5δ[ἰβϑίδοϊοσυ Ἔχρίδηδίίϊοῃ. 

- Ζάε τεοῤίγε λοώεγ) ΤῊϊβ Ῥῆταβα ἴῃ 7ὰ. 515 τηδϑδηβ ρουέγηιον, ἴῃ 
Απ. χ᾽ γμάρε. ἢ Τὶ εν] ἀθητν ἀδηοίεβ (ῃ6 βυρτετας οἰ οοσ, ἢ ΘΊ ΠΟΓ 
Κἰηρ οὗ πάρε, δηὰ 15 δ βυποηγίήουβ ἢ ἐπλαῤίἧαηπξ οὗ τῃ6 

Ργθοθαϊηρ τλθταογ, οὐ ἰῃ σοηῖϊγασί ΜΙ 1ϊ. -- γον βελ- ΕΞ άη1 Τῆς 
Ἰοςδι165 βυρροδίεα ἕοσ [5 ἀδοιρηδιίοη ἀῖα (1) οἷά 705, πθᾶσ 

ΕΙΙΔἢ, τΠιτῖγ τ1169 Ν.Ε.. ἴτοτῃ Βδδὶθεκ ; "Κ (2) [6 τηοάστῃ [ὉὉ- 
'Δαΐη, ἱνψεηῖϊγ-ῆνα τὴ] 65 ΝΕ. ἤότῃ ᾿αιηδθουβ, ροτῆδρβ ἃ σου ΠΥ 

βϑδῖ οὗ ἴ[μ6 ϑυγίδη Κίηρβ ΤῚ (3) ἜΒαδη οὐ Βδϊ [δ ηη, πϑᾶσ ἴῃς ἴοοὶ 
οἵ Ηδσηοη, βαϑινασα 1 (4) ἜΔΒάδη, οη ἴῃς ΝΥ, 5]ορε οἵ 1,6 }δ- 

ΠΟΏ, Ὡδαγῦ ἴῇ6 ργοαΐ σδάδβ; 88 (5) ἴῆε ΕΒάξδη οὗ ΕΖ. χη, {|| (οἶ, 

4 Τεγ., Βαυοῦ, ϑοητό.; οἴ, 76. 4927, ἘΝΝε., Νον., Μαγιὶ, 

1 5:6 δραϊηϑὶ 115 νἱονν 5.2. 1. 300. 

ᾧ 80 ὨΔΉ], Ηἰ., Βα., σΑ5.; θεῖν. Νε., Νον,, Ὦγ. [ Ἐ. Ο5., αυη., Οτ. 

4 8ὃο ΗἸἰ. 4 ΗΙ,, Κα. Ἡ 51; ΗἩοβῃ. ΖΑ ΜῊ, 111. 97. 

ΤΣ Βοσ., οἴ, Βᾶ. δ᾽ Βάυοτ. 
ΠΕ]. ,.,844.1.1γ6; ΓΟΤ. 11. τα ἢ; ΜΝ ῈΙ. Σονιολ. 1. τοᾳ; Νον.; Ὀυὲ νυ. (6. 

ἘΔ. 1. τοι ἢ; ζγ. 228 ἴ. 
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4 Κ. 102 15. 273), τ] οἢ 15 τ[ὴ6 Β[-Αἀϊηὶ οὗἩ [Π6 Αβϑγγίδῃ ἰῃβοσὶρ- 
[ἰοη5 (οἴϊεη πηθηϊὶοηθα ὈΥ Αϑῃμυτγηᾶς Γραὶ δΔηα Θῃδ᾽ πηδησϑοσ 11.), Δῃ 
Ατατζηδὶς κΚίηράομ, οἡ ὈοΪΏ Ῥδηκβ οὗ ἴῃς ΜΙάἋα]ς Ευρῆγαίδ5. --- Ζ.ε 
2εοῤίε οὐ .4γα»1ι} τ.5. ἀπάϑγ ᾿Πδπιδϑοι5. ---- ϑλαΐῖ ροὸ ἐμ ἐαῤηνι 
Τῆς νοτά τῶ τπεδηΐϊηρ Ὁ ὅέξ οἵ γμιαζε μαζεά 15 ἤδτὲ ἴοσ ἴδε 
ἤτοι πη6 υϑ6α ἴῃ ἴῃς 56η56 οὗ ρὺὸ 75τι|ο οαῤῆηφζν. ὙΤῃ6 δαγιοσ 

ψοτὰ πῶ Ὁ ἐα»7) ἐαῤήτσνε 15 υϑεα οὗ οσαρίϊνα5 845 1παἰνιά14]5, 4]- 

τπουρῇ ἱπαϊνάυ415 ἀγα, οὗ σοῦγϑθα, ἱηοϊυἀ δα ἴῃ ἃ σαησγαὶ σρον} Υ 
(εἴ. 7). πῶ, οἡ ἴῃς οἴμεσ μδηά, βίαπαϑβ ἰοῦ ἃ παίϊΐοῃμδὶ οδριϊν: οἵ 
ἜΧῖΘ, ἤδη ἃ νΠο]6 παϊίοη 5 ἀθροτίεα. ϑίηςε ἴῃ6 Αβϑυτδῃβ (6 Γ 

ΤΙ] ΔΙ ΠΡῚ οϑογ 111.) νεσα τῃ6 σοὶ ἴο ἰηϊτοάποο 1[ἢ]15 ῬοϊοΥ, ἴῃς Ιά68 

δὰ ποῖ δχίϑιοα διθοὴρ ἴῃς Ἡδρτγονβ Ὀσίοτο (Π6 τς οἵ Απλοβ." 
ΤῊΘ ΡΟΪΊΟΥ, 85 Ὠϊἰβίοσυ ϑῆονβ, γἂθ οὔθ Ψῃϊοῆ σοηίτυϊεα ἴο [ἢ6 

[4}1] οὗ ἴῃς Αϑϑυσγίδῃ δλρῖγα. ---- 79 Αγ] ὙΤἢδ ἰο] ον ηρ συ ρρ ΚΌΠΟ 

ἤανα Ὀδθη πηδᾶθ: (1) Τῇδ οτρίπαὶ ἤοῖὴθ οὗ [86 Αγδιηδθϑηβ 
(οἴ, 97) ; 7 (2) [δε ρἷδες ἴο νψϊοῃ (ΠΟΥ ψοσὸ δίζογνασαβ στιά 
(2: Κ. 165) ;Σ (3) ἴο ΡῈ ρῬοϊηϊεά Ρ δηά τἌκεὴ 85 ἴῃ6 ῃδιὴς 
οἵ τὴ6 τίνοσ ΏΙΟὮ Γθ65 ἴῃ (ἢ6 (ὑδυσᾶβι8 δηα διρίϊθ5 ἰηῖο ἴἢ6 

(αβρίδη ὅε4 : ὃ (4) Οὐυτοροὶ!β ; [ (5) ἴμε ϑγτγίδη ῥτγονίῃςοθ, Ογτστ- 
Ὠεδῖίοα; 4 (6) Ογτγεης; "" (7) Κυτεοηΐα ἴῃ Μεαίᾳ, οὗ, 15. χιἷ 
225, Τ᾽ (δ) Κυτί5, πουἢ οὗ ΑἸερρο ; 1 αὶ ποϊπιηρ σοτίδίη [85 
γεῖ Ὀδαη ἀϊδοονεσεα Τῇδ ᾿αίεϑὶ βυρραϑίοηβ ἃσα ἴο εἰηεηά ὙΡ 

ἴο ϑῇ», ἴῃς παιηδ οὗ ἃ παϊΐοῃ πηβηϊοηδά ἴῃ ΕΖ. 2.325, σουτοβροηάϊηρ 
το ἴῃς Κυϊῇ οὐ Κυὲ οὗ ἴῃς ΑΞϑυτίδη ᾿ΠΘΟΓΙ ΠΟΙ ; 88 ἴο δτηξδηά ἴο 
Ὕ δπὰ ᾿ἀθηθῖν ἴ νὰ ἴῃς Κασγίδηβ ψῃοτ Αττίδη (111. 85) τηθῃ- 

ΟΠἢ58 ἴῃ σοηηδοζίοη ψτῆ τῆς ϑιζαἰκοηίδηβ. {|| Ρῦὄὃ ἢ [ῃ6 πηϊηά οὗ 

[ηὴ6 ρῬγυορῃεῖ [6 ψοσ] ἃ βρονεσ ὉγῪ νῃϊοῦ [ἢ]5 πᾶ ρτηθηῖ ννὰ5 ἴο Ὁδ 

ἐχοουῖϊοα νγὰ9 Αϑϑγγία. Τΐβ 15 ονίἀδηΐ ἔγουῃη ἴῃς ἢιϑζοτυίοδὶ 5ἰἴαδ- 

ἴοη οὗ ἴΠ6 {ἰτγ65, ἴη ψῃϊοῇ Αϑϑυτῖα, οἱ 411 ἴῃ6 παίΐοῃβ, νγὰβ ἴῃ 6 

ΟὨΪ οἣδ σδραῦϊα οὗ δοσοιῃρ]!ϑῃϊηρ δυο ἢ 4 ἰπίηρ; ἴτοπηλ [ἢ6 

᾿Μος. 2,1. 1. 327 1. Βαϊ οἰ. 656. ΄έσέονν, 170, 230, νῇο ο]αὶπη5 1ῃδἱ [ἢ 5 ννὰ5 

ἰηϊγοάϊοαα ἃ5 ΑΓ 45 Τίρ. ΡῚ]. 1. (Στοὸ Β.0.), ἀηα ἀδνεϊορεα Ὀγ Τίς. ΡΙ]. ΠΠ]. 
Ὑ Κι. Βα. ἴ 705. 
ᾧ Μίοδ.; Βαιοτ, οἴ, 705. Ὀπὲ [6 παπιο οἵ [ἢ 5 τίνοσ Ὀερίης ἢ Α΄ ποῖ 0, δηὰ 

ἴῃ τίνοσ 1165 οιδα6 οὗ ἴῃς ἰογγίίογυ ἴπΠ αὶ ννὰ5 ἀοπιϊηδίδα ὮὉγ Αϑϑγυγίδ. 

[ ϑίσυυδηςδο, 214. Ἴ Ηδγ.; Εὐττογ, 32. 11]. 534. 4“᾿ δ Α, . 

ΤΠ  Βοοματί, Κεέσε., οἶ, Βᾶ. ΤΊ ϑοοίη. 
δ ΜΝ. Μαχ Μεγ, αγὶ. “ ΚΊνγ" 28.; ΜΝ ΚΙ. υυίογεμελ. 177; οἷ, ΚΙο., Οο., δηὰ 

Βχοά θη απ οὐ 15. 225. {|| 5.. ΝΥ ΚΙ, ογεολ. 11. 254; οἵ 5:8. ατὶ. “ ΚΊνγ.᾽" 
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“ ἀδροτίδιίοη ᾽"" ΡΟΪΟΥ τοίδιτοά ἴο ἴῃ τ (ν.5), ἃ ροΟΙΪοΥ ρθουν ἴο 
Αϑϑυγίαᾶ ; δηά ἔἴσοιὰ ἴμε ἀϊγεοῖϊ πδιηϊηρ οἵ Αβϑουτία ὉΥ Ηοϑβϑα (105) 
ἴη: γουηροῦ σΟὨΓΘΙΏΡΟΥΔΙΥ οὗ Αἴηοβ. Τῆς Ὠἰβίοσίοδὶ βἰδϊθσηθηϊ οὗ 

τὴς ονογίῆγονν οὗ ϑγγία ὉΥῪ [Ὧς ΑϑΥΤΔῺ5 15 σίνθη ἴῃ ἴἢ6 ΑΠῺδ]5 
οὗ ΤΙρΡ] Δ ΠΡΙ] σον 111. 

ὃ. “ὉΚΝ7 Ιπάεῆηϊε ρῥῇ. ν. Ἡ. 17,3; τ. 89; οἵ, Κὅ. 5,41. 112 [. -- πφῦν ὃν 
1] 90 8]590 ν5.6.9.1}.15. 21.4.6. ἔου (8 υβ86 οὗ πυτίθεῖβ ἴο Ἔχργαβ8 ἴῃς ἰάδα οὗ 
᾿πάοβηϊίεμοβα νυν. ΟΚ. 124:; Κῦ. 5,12. 161; ἔοτ ἃ 5ἰταἶαῦ 56 οὗ 956 ἀπά δοο, 

Ὁι. 2420 ε. 214 ΤΌ. 32}4 4οῦ 5. 6213 Ἐςοϊυ5. 2517; δοο δπὰ δάγεε, 70. 3139 

15. 1γ5 2 Κ. οὗ Ηο. 63 Ατῃ. 45 Εςοΐυ5. 1327 2316 2628 227 κοῦ; Ὧμν δῃηὰ λύε, 
Ϊ5.1γ5; 3υό δῃρὰ οἷα, 2 Καὶ, 1319; σἱχ δῃηὰ σεύδη, [Ὁ. ς19 Ῥχ, 616; τευόρε ἂπὰ δἰρὴ, 
ΜΙ. κ( Ες. 112; κὲπε δηὰ “η, Ἐσοϊαβ. 2:7; [ἢς βδὴῆς υὑβᾶρὲ εχίβίϑ ἰῃ ΑτδΌ. 
(οἰ. ϑριτἴα, 8 1326), ἴῃ ϑγγίδς (οί. Νὅ. ϑγγ. σγα». ὃ 240 40, ἴῃ ἴῃς Τεὶ- 
ΕἸ Αὐγὴ 1εἰϊεῖβ (87, 1. 44; 120, ἷ. 32), ἴῃ Οτεοὶς (Οανε. Ν. 306) δηά 
[Ατἱὰ (ΏΉοτγαςς, ζαν»ρ». 1. 21, 13; ΝΜ ΓΡΙ, θη. 1. 94). -- »»Φ 07 8 ϑἰτοηρεῖ 

ψογὰ [Π Δ} ὩΣ, αἰνναγβ σοπίαϊπίηρ ἴῃς ἰάδα οὗ νυν] Ὁ] ορροϑβί του, νἤετεδβ τὰς 
ἰδλιῖεν 15 ἴῃς εἰγιποϊορίςδὶ δαυϊναϊεηῖ οὗ ἡραρ ρν  55, ἢ.6. ονουβίερ ἴῃς Ιἰπνϊῖ; 

εἴ. ᾽πὶ τ »ρεῖσς (16 τηδτῖκ). -- 2. Φ ΚΝ} [Ὁ [48 Ὀδδὴ υὑτρεὰ ἀραϊηβὲ ἴπ6 υ08] 

ἰηἰετγργείδιοη οἵ [Π185. (1) ἴμαῖ ἴῃς βυβῆχ σἽδηποῖ τείες ἴο τ, βίπος 1ἢ]15 δ85 
ποῖ Ὀδδη τηεηςϊοημδα δπα 5 ποῖ γε ἷν βυρΡ Ιεἀ ἔτοτι ἴμ6 ῥγεοςαΐπρ ςοη- 

ἰεχῖ, (2) τδαῖ ἰἴ οδηποί τεΐεγ ἴο ἴῃς τγεαὶ ἴῃ ν.2, δίηοε ν.3 σοηϊαὶῃβ ποϊβίηρ 

ἰους ηρ ἰογεῖσῃ παίϊοῃϑβ δῃ, πηοσεονοῦ, ἴο τεργεβοηΐῖ “5 85 υἱϊετὶηρ ἃ ἰὩγεαῖ 

δηά δ οὔος ἀεοϊατὶηρ ἢΪ5 Ρύγροβε ποῖ ἴο νι μάγανν ἰτ ἰδ ἴο σοτῃρτγοιηἶϑε Ὠΐ στ, 

(3) τδαῖ τς βϑυΠῆἔχ 5 ποῖ βυβηοίεηϊ ἴο ἀεδδίρσμδῖε ἢ ἀβϑροίκε ογδοῖὶς, (4) δαὶ 
ῬαπΙϑὨτηθ 5 ἀγα δἰνγαγβ γτονοκεα οὐ δοοουηῖ οὗ γεῤερίαηες, Ἰοῖ “ ΟἹ δοοουηῖ οὗ 

[τες οὐ ἔουγ ἰγϑηβργεβϑίοῃβ᾽᾽ 85 ποσὰ (50 Ηοῆη). Ζ4 ἢ). 111, 97; ΕἸἢ. 130). 

Βυῖϊ τῆς ετπεηάαϊζουβ ργοροβοὰ (Ὁυ.5.) ἃγὸ σδγίδι ΠΥ πὸ 1688 οὐ]εοϊί 4 0]6, ἐγ. 
1 τεξεσγεα ἴο ἴῃς Ῥεορὶςε ἰῃἢς Ὀ]. βυβῆχ ψου]ὰ θὲ τοτὲ παΐυγαὶ, Ἔβρεοΐδ! ῦ ἰῃ 

'γίενν οὗ 1} 6 ἱπιπιο ἰαίοἶν (ο]οννπρ Ὀθυ; [αι πατιιοτα ΟΝ πὸ 15 ἃ νΕΥΥ ἡγεΔΚ 

ἐχρτεββϑίοῃ οὗ ἴῃς [πουρδΐ οἵ ἐχῖ]α. --- ΠΣ ἽΠ2} ΤῊς πόσα ογάϊπαγυ νγογὰ 18. 2)Ὁ 

αἰ ΒΊΟΝ ΤῈΣ 15 υϑεὰ 858 ἃ ἀδβογὶριϊνε ἴογη ἴῃ 15. 411δ᾽; {πὲ ὈΓΠΔΤΥ πηοδηΐϊηνρ 
οἵ γ ΞΞ ἐπί, οἷ. Α58.. δατγᾶϑυ Ξξῷ ἦγ, ἴἢε γ᾽ 18 τη πίϊοποα αραΐπ ἴῃ 18. 2827 
]Ρ. 4139; διϑὰ Ῥοββίθ]ν ἰῃ 2 5. 1281 ψνβεσε ἴξ 5 νορδ᾽ζεὰ γυγπ, Ὅῆς τηοάδτῃ 

Ὥᾶῖὴς ἔογ ἴδε 2) ἱῃ Ῥαϊδβϑίίης ἰ5 παν 7), πὰ διποηρ ἴΠ6 σοτηπιοη ΡΘορΪς 
πα γ 7), ἴ ἰ5 5:1} οδ δὰ »»ὀγᾶρ ἴῃ ἴῃς Καϊαπιῦπ τηουπίαΐϊηβ ἀγουπὰ ΜαῚ]0 18 

3 ἼὮς ράᾶϑϑδρα σε δ τπρ ἴο ἴῃ 6 οοπαμεϑὶ οὗ Ὠαπιδϑοι5 5 ὈδαΪν τυ ]αϊδα ; ἰπ ρατῖ 
ἰϊ τοδλᾶς. 95 ἰοἱονβ: “1πἢ οτγτάοσγ ἴο 8ϑᾶνο ἢ15 1, ἢ θα δἷοῃα.. .. ΪΙ δ ηϊογοά τῃ6 

οἸἱεῖ γχαΐς οἵὨ δἰ5 οἰἵγ, 15 οὨϊεί ΟΠΘΟΓ 1 σαρίυγοά αἰΐνα. . . ἱπιραῖὶθα Ὠἰπὶ πα δυὺ- 

. δα Πὶς απ... [οδρίυγεά Ἦϊ5 οἷν δηὰ 5 πὰ ῸΡ ΕΚ ἃ Ὀἱγὰ ἴῃ ἃ οαξὲ. ..- 
δίς στονεβ νης ἢ ψΕ ας ἱππ Π] ΟΥΘὈΪ6 1 ουἱ ἀονη δηα ἰδῆ ποῖ ἃ ἴγεε κἰαηαΐηρ.. , ἴῃ 6 
ἤουβε οὗ ἴΠ6 ἐδίμον οὗ Εοζίη οἱ ᾿δπιάϑουβ, τ ρΡ4 558 Ὁ ]6 πηουῃπίαϊηβ. .. . 866 

1,λγατὰ, 7 προ ΕΟ: ἐπ ἰλε Ομπείζογνε (λα; αςίέν, Ῥὶ. 72, 15. 3-16; (Ο7. 1. 252-7; 

Ἐοσῖ, δὲε Αειελγέέαιίἄ 7ερ αἰ. έζεσον: 7]., 1. 34-7. 
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(ΖΕ, τ89ι, Ῥ. 114; Ὦτ. 2271.). ὍΈε πῦον 1ρὶκ δπὰ ὑγῃ 520 οὗ 15. 2827, 
Ῥοϊηΐ ἴο ἴδε (Ὠϊγὰ ἔοται οἵἨ 2[Βγεβιϊηρ ἰμβίσαπιεπι τηθηϊτοηςα ρον (υ. Ρ. 18). 

- 4. ΓΘΝ] Α ροεῖϊς ψογὰ ψῃϊοἢ ἀοα5 ποῖ οοουῦ ἴῃ ἴπς Ηδσχαδίευςς, [ὰ., οὐ 

5. 8πα ἰ5 υϑεα ΠΒΙΘΗ͂Υ ἴῃ ἴῃς ῥγορῃεῖβ. [{ 15 βοπιεϊίτηςεβ οοπϑίἀδγεὰ ἃ ἔου- 

τηδίϊοη ἔσο Ἵν (Β5Ζ.; ΒΌΒ.; Κὅ. 111, ΡΡ. 154, 203). [( 18 Ρτοῦ ΔΌΪΥ ἃ 

Ἰοαὰῃ ψογὰ οἵ υποοτιίδϊῃ οτἱρὶη (Εν.8, 4906). 118 υδι8] τηοδηΐπρ 15 οἰ αν 

2αύίαεε, Ὀὰϊ ἴὶ 88 δἷϑο ἴῃς τηδδηΐϊὴρ “0γήγεςς, εἰζασεί, ΟΓ. Αϑϑγγ. υἱτηβπα, 
2αέαεε, ἀπὰ αἰπιαῖζα, ἐαεές (Μυ85-Αὐηοὶὶ, 2 έεζ.). -τ 122} [ἢ νίενν οἵ 6 υἱοῦ 
᾿Αδέρ, Αβ8γ. Φαα- ἰαγὶ, οὐ Ὀεϊίεν 41». ἀγὲ (Ξ ἡ ΥΜ- Ἰατὶ; ΘΠ αἰπιδηθβοτῖ- 

ΟΡ ]15,ς, ςο, 88; Χ΄Δ8.1. 124; ΝΝΚΙ. ζύνεγεωελ. 68 Β΄.; ΗΠρΡτεοδς, τ εγγίαεα, 

"68.; ϑαγςος, αὐτὶ, “ Βεη-δδάδα," 2, 8., (Βα. δεῖ. “ Βεη- βαάδα," 224.), δπὰ 

τῆς τεδάϊηρ Ἢ» Ὑτῶ, (Σ ΟΒ. 188, ίος Ἢ» Ὑ15) (86 Ῥσορεζ ἔογιι 18 "ἽἼΠ 12 οὐ 
ῬΒεῖϊες ὙΠ 2. Τῆς ἀϊνίπε πᾶς 4517 βθεβ ἴο αν Ὀδεη οοπΐυβεα ΌΥ ἴῃς 
Ἡδοῦτον βουῖθο8 ψἱἢ τἸΒ6 Ατδηιαῖὶς δα; ΞξΞ σορε, δῃαὰ ννδβ ἴῃυ8 τοῃάετγοά δέ. ΤΒα 

ταδδηΐϊηρ οὗ ἴῃς Ὡδπὶς 15 “ ΒΙγ 5 ΣΩῪΥ̓ ρ'οτγ." Τα ἤδιης “γέ: υϑεὰ ὉΥ Τυβϊη 
(36, 2) ἰ5 Ιἀεπι θεὰ Ὁ Νδϊάεϊκε (232. 1.392) ψ ἢ οὐ Βεη-Ββαάδὰ. Οη ἴδε υ86 
οἵ ἴδε πδηὶα οὗ [8 σοά ἴῃ ϑυυίδῃ Ῥγορεζ πδῃ)68 τσ. ϑαυςο, 27 ὀδογί ζει γες 
(1.887), 55 ἴ.--- δ. 5] Μαδοτγορίυβ (55. 1. 23) δῃὰ 1υοϊδη (ἐς 2 εα δ γγία, ὃ 5) 

βίαϊῖς [δἰ [86 ΤΟΥΒΏΡ οὗ [6 δι δῖ Η 6] 0ρο]}5 ἴῃ ϑυγία ννὰβ ἀδγινεὰ ἔσοτη Ηε]}- 

οροΪἑβ ἰῃ Εργρὶ (φυοῖεά Ὦγ Εοῦ. 39.,..3, 111. 518). Οπ δε βυρροβίτίοπ παΐ [Π]18 
5 σοττεςοῖ, [6 πᾶπὶς Ο 5 Ἔχρίαἰηθαὰ 85 βανίησ δε οαγτὶεα ονοσῦ ἔγοτῃ Εργρὶ 

αἷἶΞο; οἴ. Εργρίίδη 4“4μπή. Βυΐ ἴῃς 5Βἰαίεπιεηῖβ οὗ Μδοσζοῦιιβ ἀπά 1 υοδῃ δγα 

ψιιουϊ ἔασον βιυρροσί δῃηά, 88 Ὦτ. βυρρεβῖβ, ΤΏΔΥ Ὀς ““ποιῃϊηρ τηοτὰ [ἤδη 

ἰπίεγοηςαβ ἔγουι ἴῃς ίαςϊ οὗ ἴννο ἙοαἸ]εταϊε ἴετρ]65 Ὀείηρ ἀεαϊςαϊεά ἴο ἃ 5ἰπῖϊατ 
οὐ"; 1 80, ἴῃ πᾶπια Ο» τορεῖθου ψ ἢ [δ6 Ἐργυρίίδη ἸΏΘΟΥΥ οὗἁ 118 οτἱ βίῃ, 

σησϑὶ ΤΕ, ἴπ ΔΩΥ οα86ὲ Οη νγὰβ ἰΐς βεουΐαῦ, ποῖ ἴδε τγεϊσίουβ, πᾶπὶς οὗ [πε 

Ἐργρίίδῃ Ηε]ϊορο β. ΝΥ 6. ϑυρρεϑβῖβ [6 Ῥοβ51 0111 δῖ ΠΝ 15 ἃ σοτγυρίίοη οὗ 

(ἢ παπὶς οἵ βοπης ροά, δῃὰ ἀουδῖ5 ψ Βεῖμεν Η δ] οΡο] 18 νγὰ8 8 Αγδπιδὶς Οἱ ἵγ ἴῃ 

ἴδ της οὗ Ατηοβ (80 αἷϑοὸ 5.3.1. 2900; οἴ. ΔΚ]. ὅύὑρμεεγεμεά. τ81.; ΗἸτβοἢῖ, 
Ζιυ 7Ά. ΧΙΙ͂Ν. 464.; Κὅ. δι,λ, 297). --- 2: ἼΟ).)] Τῆς Ηδαδά ᾿ηβοτὶριίοη οὗ 
Ζ᾽)}1τ]1, 11. 15, 20, ἀπὰ 25, οοηϊδίηβϑ ἴῃς Αταχηδῖς δαυϊναϊεηῖϊ οὗ [8 ρΡῇγαβα, υὲξ. 
“πὶ πν (ΗΜ. 2 ὲἐε σἰδενεῖ. 7εσελγεη νον δομαάδελἑγέϊ (1893), 20 ἔ,; ᾳυοϊεά 

ΌΥ Ὧτ.). (ἢ τῃς σκεπτοῦχος βασιλεύς οἱ Ἡοπιετ (7). 11. 26; Οὐ 11. 231). 
--ἸῊν Γ20] Τῆς Αϑϑογγίδη 3.2-.4.“ἱ»ὲ νγὰβ ἴῃ 6 οσοδϑβίοη οὗ τηοτὸ ἴδῃ οἢς σδιὰ- 

Ῥαΐξζα οἱ ἴῃ ρατῖ οἵ Αβδυγηαςῖγραὶ δπα ΘΒ δἰ πιδηθβοσῦ 11. ΤῊς ᾿δζζετ ρῖνεβ ἃ [0] 
δοοουηῖ (Μομοῖ δ 1πβοσὶριίοη, ςο]. 1. 12-29, 11. 1-.Ψ5) οὗ [Ὡς σδρίυτε οὗ ΑΒ υηὶ, 
ἴδε 50η οὗ Αἀϊηὶ, ἴδ τυ]ες οὗ Β᾿--Αἀϊηϊ; τῆς ἱπῃδθιαπῖβ οὗ Β[1-Αὐϊπὶ βεοῖῃ ἴο 

Βαανα Ὀδθῃ οδ]]εὰ γἽΡ "2; ἴδε Αϑϑυυ δῇ ̓ πϑοσιρι1οὴ8 ᾿κον 56 βρεδὶς οὗ 8.2-4»ε- 
"πιά, ες. Βυ-ἀπ-1} ξατ ΒΠ-ΑἸη-τπᾶ-πὰ (1.8. 11. 149,.4.8}. 86.) ψὮ116 ἴῃς Ο. Τ. 

ταοηζίουϑ ἴδ ἸῺ» "2. Τῆς οδ]εοϊίοη ἴπαὶ ΒΙ1- Αἀϊηὶ δά Ἰοηρ θδθὴ βυδ)]εςῖ ἴο 

Αϑεγτῖα, Βεῆος οδηηοῖ Ὀς ἴῃς ῥΪδος τεΐεσγαεὰ ἴο ἤςτγε, βεθπβ δῖα] ((Βα. 58. 1. 

552; οἴ. ΝὟΚΙ. ὥυρμίεγοελ. 181; Ἐοροτβ, “Ζέ ον} φ Βαῤγίοπμία α»ππαᾶ “441::)}γέα, 

11. »4; Οϑ6. 271:πὲ 191, 198, 213); Χαρράν ἴῃ 6 5 ἄἀυς ἴο Ἄοοπίυπίου οὗ 

δηὰ “.--- Ὅ27] Οὗ Αταρ. ν-: μηεουεν, ἐρεῖ» σέε, πὰ »οἱΞ "παξε δαγέ, ρῸ ἕο 
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ἐαὲδε, 80 Ατδῖῃ. ἃπὰ ϑυγίδο. [ἱ 5 δρρ]ἰεὰ Ὀυΐ τασεῖγ ἴο ἴῃς εχὶ την οὗ ἰπὰϊ- 
νϊάυαῖ5, δι. 2 5. 1519, ἀπὰ ἰ5 βοτηεϊίτηςβ υβϑεἀ βρυταῖίνεὶν οὗ Ἰξε1ε85 τμίηρβ, ἐγ. 
ΡΥ. 2735 1 5. 4310 15. 2411 Ηο. τοῦ, "2 86 επὶ5 ἴο βανε εθῃ ἴῃς οαυ]ϊες πογὰ 

(ςἶ. Αταῦ. φῶ, ὁέ «αρίμγεά, ὅ5γι. ἰῶων, ἑαξε,; Αβδγύ. ξαθῦ, 20 συεγβοτυέν, 

αἰαεξ). 1,52 ἀοεβ Ὡοῖϊ δρρεᾶσ ἰπ 1:15 βεῆβε ὑγίου ἴο ἴδε οοπΐηρ οὗ ἴῃς Αϑεγγίδῃ 

ἔοτοςϑβ ννεβίνατγα. --- ὈἽΝ] οἵ. Αϑεγτ. ἅγαριμ, ὙὨΙΟΘῊ 15 Ὥενεῦ Δρρ δ ἴο Ρεορὶς 

ψεαὶ οὗ [ἢς ΕὈΡΗταῖοβ, το τὸ αἰναυβ οδ]]εὰ Ζ 7. --- 07 ΝΥ. Μαχ Μᾷ]]οσ, 

ατὶ. “ Κιν," 2Δ., βυρρεβῖβ [δὶ ΠΡ ΟἽ ὉΡ 192) 15. δὴ ἱπϊεγροϊδιίοπ Ὀαβεὰ ἀροὴ 

97; υτρίηρ τμαῖ ἴξ Κὶς νὰ8 ἴῃς οτἱρὶπαὶ ἤοτὴς οὗ ἴῃς Αταιιδθδης (91) ἴδ8 

Αϑϑυτίδῃϑ ννουἹὰ Τσουδιη πενοσ δᾶνο ἀεροτιϊοαὰ ἴβοῖι 8] ποτ, Ὀὰΐ ταίμοτ ἴὸ 

ϑοης βίσδηρε τορίοῃ. 

θ6-8. μιίρνιο τοι μέ εῆα. --α Νεχὶ ἴῃ ογάεγ Ῥἢ]Ἰβια 18 
ΡΌται δα ἔοσ ἴῃς 5ἰὴ8 οὗ ψῇῃϊοἢ ΠΟΥ οἱ65 ἤανα ὈΘΘῚ ρΊ ΠΥ, ἰῃ 
Ρυηβηθηΐ ἴοσ νοἢ [ἢ6 ΘΏΓΓΟ σΟῸΠΙΓΥ 58}4}} ΡΟ Ι5ἢ. 

ὙΤὨε βίγορῃϊς διγδηρεμθεηὶ οἵ ν5.δϑ 15 |ἶκε ταὶ οἵ νυ8.5.ὅ, νἱζ. αὶ -" 2 -᾿ 4. 

Τῆς ρᾶγδ]]ε ἴϑτα ἰδ ἐχαςῖ, ἰ τῆς ᾿ἴῃς, “δηὰ 1 ν}}}} ἴὰγ τὴν μαμὰ δραϊηϑὶ ΕἸκγοη,᾽" 

Ρε ἰγδηϑροβεά ἔγοτῃ [ἢς πιἱαἀ]ς οὗ ν.δ ἴο ὃς ἴῃς ἰαϑὶ Ἰΐπε οὗ ν"Ἷ, Ενεῃ ἃ ἢαβί 
σοτηραγίβϑου οὗ ἴῃς ἵνο ρίθοεβ βῆονβ ἴπαὶ ὈΥ (8 σῆδηγσςο, ἴῃς ᾿ἴπ65 οὗ Ἑδοὴ 

ρΡίεςς Ὀερὶπηΐϊην ἢ “ ἀηὰ 1 νν}1}} οαἱ ΟΥ̓ " τὲ Ῥσουγσῆς ἰπῖο ἴδ βαᾶτὴς ροβιτΐοῃ; 

ἸἸκενίβε, ἴῃ ἰἢς ο48ς οὗ ἰῃς 11π65 Ὀερσί πηΐηρ ὙΠ} “ ἀπά ἴμς ομε Ποϊ]άϊηρ, εἴς.,᾽ 

ψ 116 ἰῃς οἰϊτηδοῖὶς ἀσγδησοηιεπί οἵ βίγορῃς 3 18 ἴδ ιι5 ργοβεγνεά, 

6. 92) ΔΜ] 6 τεμάδυβ βυΐ, αὐτούς. ---- Ὁ»] ( ἕνεκεν; οἴ, ἀνθ᾽ ὧν ἰὼ ν δ. --- 

09] ΟΦ τοῦ Σαλωμών (-Ξ δον, οσ δῃ εττοῦ οὗ ἃ Ἷοργῖβι ἔογ ἴδε ἱγαπβογί ρεὰ 

σαλημαλ). ---- ὙΌΣ] ὙΥΚ]. ἰγεαῖβ 5 ἃ ρἷοββ θαβϑεά οι νυν." ( ζύμέεγεμεά. 183; 80 
1,58τ.); Ῥαῖ ογτνῦ σαπποῖ ννε]] (ο]]ον, τύ (Νον., Οεἰ.) --- Ὦ. ΠΟ] σῦν 
Ρ].; Ὀαϊ οὗ, Πν2, 29», ἼΘΊ. -- 8. 3Φ}} 6 ρ]. ---- ἼΩ1.7 6ὅ ἐξαρθήσεται. ---- ΓΦ] 
( τῶν ἀλλοφύλων, ἴδε τεσυ]αῦ τοπάετίηρ ουϊϑίάα οὗ [με ΗδΧ. --- "129 1} ἴο Ὀς 

ἰγτδῃβροβεὰ (Ὁ.5.). -- γΠν )1Ν}] δ Κύριος. 

62. Οατζα] Α5 Ῥατγηᾶβοιβ (ν.5) ταργεβοηϊθα ϑυτῖία, 50 δΖᾶ, 85 
[6 Ἰαγρεϑὲ ον οὗ [ἢ ῬὨΙ] δι η65, Πα ΡρΟΓΠΡ5 85 ἴῃς οδηΐῖσγα οὗ [ῃ6 

βίανα ἰγαῆ!ς Βογα σου καα, 15 υϑεα ἴοσ ῬὨΙ στ (Ὁ.2.). Οὐ 115 οἰἵγ 
ν. ἀεδοῖρα Αἀδπηὶ συ ἢ." 

ΤὨς πδῖης οὗ [δες ῬΆ]ΠἸ5{1 0.65 15 5 τὴ ῖ αν ἴῃ 411} (πε ἰαηρσυᾶραβ οὗ (δοὶς πεὶρἢ- 
Ὀοτβ. [ἷπ Ἐργρίϊδῃ ἰὶ ἰ8Β ῥνμγαφαζὶ,, δἀπὰ ἴῃ Αβδουγίδῃ “αδασέω, δ δέ, δπὰ 

Ριδέμ. ὍΤΏς ῬὨ  ΠἸσι1 65 ννεσγε ἱπηπηὶργαηῖβ πο Ῥαϊθϑιΐπα ἔγοτῃ (δρδίοσ (Ατω. οἵ 

ἴγι, 232), 8Δὴ ἰβαπὰ (7ε. 475), ἀου 1655 ἴῃ ἴῃς Μεάίϊεγγαπεαη. ΤὨΪβ5 ρίαςς 88 

δε Ὑϑυίουϑ ἰἀοηι πε, δ. νυν Ογργυβ, Κάρπαθος, ἀπά (τεῖος. ΤῊΣ ἰαϑὶ 

«45,6. τ8ι1 ἢ. 
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86,115 τηοδὶ ργόρδῦϊς Βοιἢ ἴγοτῃ 118. 5σἷ'ὶζε ἀπά ίγοτηῃ ποίϊςες ἴθ πῆ ϊςἢ ἴῃς ΡΉΪ- 
Ἰἰκιίῃες γε Ἵδιἱεὰ 05» (Θ᾿ Κρητῶν) δπὰ 5ἰπιῖϊδτ ἐχργεββίουβ (1 5. 309 16 

ΕΖ. 25.816 ΖΡ. 25; Βα., ΟΑ5. 276. 171). Τβε νῖενν συ ΒΟ ΟὮ Ρΐδοοβ σδρδῖος ἴῃ 
Εφγρὶ (Εδειβ, “φργ»ῥίοη τ. Βελεν “οφε;:, 127 6.) 15. υπἴδφηδο!ε, ΔΙ μου ρῇ Ρο9- 

δ' Ογ τς ῬὨΣ5[ πες ἀνγεὶς τΠετε ἔοσ ἃ ἰἰπιὲ Ὀεΐοτε {Πεἰςγ βη4] Ἰοςαίϊοι (Οη. 1014). 

Α ϑεπε τὶς οτἱρὶη δ45 Ὀδδη οἰαἰπχοά ίοτ [δῖ ΟΥ̓ δὴν (Επν., ϑῖδ. Ο ΚΛ. 142; 

οἴ. ΝΝ. 1. Βεεςδεῦ, αγί. “ ΡΒ κι πε5," 2,4.), “ΒΙΘΗΥ οὐ ἴῃς στουπὰ οὗ {δε 

ΡΙΟΡΕς πᾶτηε8. Βυὶ ίτοτη ρᾶτῖ οὐ ἴῃς πϑηγεβ8 δηά ἔγζοτῃ πεῖγ σζεπογδὶ υὩ- 
δε ξς Τδαγαοϊεγβιῖϊοβ, ἃ ποη-ϑεσηϊτὶς οὔἱσὶπ 8 τηοσα ργοῦδοὶς (Β4., ἮΝΚΙ. 

ΟΛ1. 216, ΜοςΟ, 47... ὃ 192). Τα δνδίϊδῦ]ς ενϊάεῃςς ἱπάϊοςαϊες ἴμδὶ 

ἴεν ψετε ῬυοῦὈΥ Αγ Ρἰγαῖεβ ψοβς ἤγϑὶ Ξε ἰεποηῖϊ ἴῃ Ῥαϊοϑιῖης ννᾶβ 

ταδᾶὰς δυουῖ ἴῃς ἂρε οὐ διηβοβ 111. (ἔν. ΟΕΜ, γ)μ. 80; Βγύρξοι, Φργ»ρέ 

“»π0}.7 {ὼς λαγαοάς, 3208ΏΈδι.; Εὰ, Μεγεῖ, ΟἽ. 1. γι9ο.). ῬτΟΌΔΟΪΥ ἱπ τἢς 

Ῥαιγίδγο αὶ ἴα [Π6Υ οσσυρίεα ἃ 5π14}} [οὐχ ΟΥΥ Ὀεΐνεση Εργρὶ δηὰ ὅδζα (Βδ., 

Βεςςοποτ, ΝΝΚΙ., ἐΖ αἰ.), ϑ'ῖπος ἴῃς δαυὶν τείογεηςςοβ ἴο [6 πὶ ἃγε ἴοο υπιεῖουβ ἴο 

ὃς εἐχρ αἰπεὰ 85 ἰδίον δά ἀϊϊίουβ. ὙΏΘΥ νοῦς 50 ἐοττηιδῦϊς δἱ πε τἰπιε οὗ ἴῃς 
Εχοάιυ8 [Παἴ ἰῃς Ηεῦτεν ψογε ποῖ ν]Π]Πἔἰῆρ ἴο ἴᾶκοε ἴἢς αἰτεςοῖ τοδὰ ἴο Ῥαϊεβῖῖης 

(Εχ. 1317). ὙΠΕΥ Μετὰ εἰἴμοῖ Ρδγί δ}! οοημᾳιογεὰ αηάοῦ Τοϑῆυδ δηα βοιης οὗ 

1δεὶτ οἰτἰε5 ἴα κε (7. 118), [Ὠς νἱενν οὗ πῆδΥ ; οἵ εἶϑε ἴεΥ δὰ ποῖ γεῖ οσου- 
Ρἰεὰ τμοβα οἰζἰε8, θυϊ ἰοναγὰ ἴδε οἷοβδε οὐ ἴδε ρετὶοά οἵ ἴῃς [υάρες ψετα 
ξτεδιν κἰγεηρί πος ΟΥ̓ Πυπηότουϑβ ᾿ἰτηπιὶρτδηίβ ἀἰγοςῖ ἔγοσῃ ἴοἷγ οὐἱρῖπαὶ Ὠοπ6, 

δυτηπιοηεα Ὀεσδυβα οὗ τμεῖςγ ἔεαγ οὗ ἴδε στονϊηρ ρονεῦ οὗ ἴῃς Ηεῦτενβ (Βα.). 
Νεδῦ ἴΠ6 οἶοβε οἵ ἴῃς ρεγοά οὗ ἴδε [υὰρε8 {πον Ὀεσαπιθ 50 βϑἴτοηρ (μαϊ (ΠΟΥ͂ 

ἱηνδάςά τἢς ἰεττίζοτΥ οἵ ἴῃς Ἡδῦτεννβ δπὰ βυράυεά ἴδε (7. 144 1511), Νε 
Βανε τεοοτάς οὗ πεῖν ἀείεαι πρὶ ἰσγαεὶ (1 5. 4 64.), δῃὰ οἷν ἴῃ τῆς τἰπῖς οὗ 

ϑατηπεὶ ψνεγε [ΒΥ ἀείεαιεἀ (Ι 5. γ8 5. ἐβρεο δ! ν.}4), ὅδ] Βαδά ἰγεαυξηῖ σοη- 

[6515 ψῖτἢ ἴμεπὶ (1 5. 17}: 186 1908 2418. 201 114). Αἤετ {Πἰ5 τἴπις, [Π6Ὺ 

ΔΡΡεᾶῦ ἴο ἢαναε Ὀδθῃ 50 ἴδ οσοπαυογεά ἴπαὶ [ΠΟΥ ἅτε βεϊάοτῃ πηδπιὶοπαά, 
Γῇ. τε νὶενν οὗ Ὗ. Μαχ Μεγ, 4...ξ. 3189 ἴ., (δαῖ ἴῃς Ἰαϑῖ Ἐργριϊδη ἰεῖην οὗ ἴῃς 
21:51 ἀγμπαϑίυ σοηαπογοά ἴΒοτ. ΤὨΪβ5 χρη ννὩῪ Πᾶν ἃ δηὰ ϑοϊοσηοη μδὰ 
1|16 ἴσου ας ἢ τΒετ (2 5. 81). 

θ». “8εέσιδε τῴεν εαγγίεα ἡμτ ἐονιρέσίε εαῤήοϊν ΟἿ. [6. ,χ4 χϑ' 

ΟΥ.Ὁ,. ΤὨϊβ5 μᾶς Ὀδδη ἴαίκθη ἴο πηέδῃ: (1) ἃ ρεϑᾶςσδϑῆι σδρινγ, 

1.6. “ σαρτνν οὗ ἴῃοϑ6 Ψῆο ᾿νε ροδοαδιν ἢ ἴμ6η), δηᾶ πμαά 
ῃοῖ ἰη]υγεά τΠ6τὰ,᾿ Κ (2) ἃ ΠΟΙΥ οἵ Ρίουβ οδρενγ,7 (3) σαρον 

οἵ ϑοϊοιηοῃ 85 ἰῃ (5, νης (ΑἸ Πουρἢ ἃ σΟΡγ δι 5 ΕἸΤΟσ) 15 ἀ6- 

ἰδμάθα Ὁγ Τῃεοάοτεῖ, ξ 8116 (4) Τετοπλο ὑπαοτϑίδησϑδ 11 ἴο τηθδῃ 

ἃ Ῥετίθοϊ οδρίν, 2.4. ἴ[πΠ6 Ὠαγάθϑι βασνίςσο ; ὃ Ὀαϊ ἴῃ6 ρῆταβα ἤδσα 

δηά ἴῃ ν." τοίειβ γαῖ οσ ἴο ἃ σοπρίεϊα σδρονν, 2.5. ομ6 οὗ (ἢ6 

γ ἢΟ]6 ρΘορΪς, μα ΠΟΥ ἀρθ ΠΟΥ 56χ Ὀεΐηρ βρασϑα (ςἶ, [6. 131).} (ἢ 

« (6ῦ., Οτοιίϊυ. 1 75. τΩςι, ΒΑ. ᾧ Νὰ. Ι (δ]., Ννε., Νον., εἴ αἱ, 
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[ῃε ἰτΥδηϑατο5 οὗ Ὀτνοσ, δῴεν εαγγίσα ἐμέο ὀχ οι γε ῥοῤμία- 
ἥοης; Ἐναὶά, τυλοίς υἱἤαρες, ἀθὰ ὙΝΊΏΟΚΙΕΣ (υ.5.). --- 70 ἐἰρἤυεν 

ζει μὴ Ὁ Ξα ρον] Εἰῖμοῦ Ὁ ἀἰεοον τ 85 ἃ διριτῖνα βἷανα ἴο ἢΐ5 

Γηδϑίογ " (οἱ. Ὠϊ. 231), οὐ Ὁ ἀεὔυεν οὐεγ ἴὸ Ἑάοπιὶ ἴο Ὀς τἜϑβοϊά. 
Ἑτοτὰ 1ἢϊ5 τεέδγθηςθ, δηα ἴτοιῃ ν.", Εἄομι, ἰῃ [686 δαυγ ἄδγϑ, πγιιβὶ 

ἢδνα Ῥδθῃ δηραρδα ἴῃ ἴῃε 5'ανα ἰγαᾶάθ Ὀεΐνψεεη αἰ ἔδγθηῖς ἡδίοηϑ. ἢ 
ὝΠΕοΙΟ βοοη ἴο Ὧδ Δ]]υ5]οὴ ἴο 82ῃ ἢιἰβίοσι οὶ ἱποϊἀθηΐ, ἴογ 1ὴ6 

αἀοἤηϊῖα ταοσονοῖγ οὗ ψῃϊοῆ ἴΠ6 ἃἀ4ἴά ἴα ἰπϑυδῆηοϊθηῖ. Ασοοτγάϊηρ 

ἴο ΗἱΖὶρ, ἴῃς Ῥῃοξηϊοίδηβ (5ε6 ν.5) 5ο]α [6 5'ανεθβ ἴο [6 Ῥἢ1115- 
[η65, γῆο δραίη 5014 ἤδη ἴο ἴῃς Εἀομίεβ, [6 ργδαῖθσ δοῦν" 

οὗ ἴῃς. ῬΠΠΠἰβιϊπ65. Ὀαίηρ τεβεοϊοα ἰῃ τῃ6 ἀ5ε οὗ ΩἸΡΧΊ ταῖποσ τῃδῃ 
ὙΙ, δηὰ ἴῃ ἴῃ6 ογάδσ οὗ ἴῃς πδπηδβ ἴῃ νυ. 9, ῬἢἢΠ σι 65, ῬΏΟΘΏΙ- 

αἴΔῃ5, δίῃοα 7ο. 3. ρίνεϑ [δὰ ἴῃ [ἢ 6 τόνεῖβο ογάθγσ. Ασοοσάϊηρ ἴο 

Βαυγ ᾧ τὴς ῬὨ 5: Π65 5ο] ἃ ἴθ ἴο ἴῃς Ῥῃορδηϊοίδη5, δηὰ Πα Ὺ ἀρϑὶη 

ἴο ἴῃ6 Ἑαοτηῖθ5, Τγγα Ὀοΐηρ ἴΠ6 οἢϊεί 5Ϊανα τηάγκεῖ. ΕΓ 1ἢ]5 ἴἰ 15 
υτρεά τ(μαὶ ΠΣ, υ56 ἃ οἵ τ1λ6 Ρἢ]]5:1η 65, τηθδη5 τΠεἰσ δου! τοιονδὶ 

ἰτοῦλ ἴῃ 6 Ἰδη, τ} 116 ὙΠ οὗ ἴῃς Ῥῃοδηϊοΐδῃ5 Γαίου ΟἿΪῪ ἴο {ΠΕῚΓ 

ἀδαϊηρ ἴῃ ἴΠ6πΔ. αν συ τνᾶ8 Δ 6556 [14] οἰειηθηΐ 1 δποίθηϊ 
οἰν"Ζαῖοη, δηα ἴῃ 6 ΒΌΡΡΪΥ οὗὨ 5ἰανθβ 85 ἰῇ ἰάαῦρε μαζί σϑογυτεα 

ἴτοῦὶ οαρίϊνοϑ ἴθ ἴἢ ψᾶ.. ὙΤὴ6 ἰαῦρα ἀδιμλδηα (οσ ἴθ πὶ ὑηάοΣ 

ἰ(ῃ6 δηῃοίθηϊ τέρίτηθς 18 δνϊἀδησθὰ Ὁγ ἴῃς ρσίραητίς Ῥγταιηϊάβ. οὗ 
Ερυρῖ, ὈΥ τεαρτγεβϑεηϊδίίοηβ οἡ Αϑϑυγίδη ὃ 85- το οἴ, δηα ὈΥ ἴῃ 6 

Ἰεριϑἰαϊίοη σοποογηΐηρ ἴθι ἴῃ ἴῃ6 Ηδιμπλυσαῦϊ οοάς; οἷ. ἐν. 

ξ8 1ς--20, 118, 119, 175, 176, 226, 22). Ὠοεβ Ϊο. 4355 τείεγ ἴο 

τῆς 5δίὴθ δνθηῖϊ δηά ἰ5 ἴὴ6 δνεηῖ ταὶ ΜηϊΟἢ 15 ἀδϑοῦ θα 85 

οσουττίηρ ὑπάϑγ Γεμογαπὶ (2 (ἢ. 215) ὃ οσ Απαζ (2 (ἢ. 285) [Ὁ 
11 βθοιὴβ Ὀεδὶ δἰἴἤοσ ἴο υπάοιβίδηα ἴπαϊ τείογεησθα 15 τηδάς ἴο 

Ῥοϊἢ οὗ τΠδῆὶ δηά ἴο ΔΩΥ ΟΙΠΟΙ δἰ γα αῦ ἀνεηῖ, ἢ οὐ (παῖ ἴπ6σα 

8 Π0 ϑρθοϊῆς τείεγεηςα ἰηϊοπά θα. 5. Ιηάεοά, 1᾽ 15. ποῖ οογίδὶη 

τηαϊ ΤΥ) τοίεις δἱ 411 ἴο [ῃ6 15γδϑι 65. 77 ὙὍΏΘ 5οηϑ οἵ Τ]ανδῃ (Το. 32 

ΤΑΔΥ τοΐοτ ἰο δὴ Ατδρίδη {ὃς (οἴ. ΕΖ. 27}, ὁ.5.) ταῖῃοσ [ἤδη ἴο ἴῃ 6 

Οτεοῖϑ. [1 ---- Ἴ. σατα] Οζα ν5 (6 πιοϑῖ βουΐϊβογη (2 Κ. 185) 

δηὰ ἱπιροτίδηϊ οἵ {με ἔνε ἢ] πες οἰτε5 (1 5. 617), Βείηρ τῇς 

ΦΚυ5Ζηϊκὶ. 

Ἐ ΟἹ, αἷϑο ΕΣ. “γ᾽6 (τοδϊηρ ΟἿν (Εάοπι) ἴοσ ὈἽν (Ασδπ}), ἃ5 ἀο ἔς, ζ, ᾿Α,, Π δ. 
Τογ, Οο,, ΗἸἰ., Κ δεισβοῦιηδσ, δ αἰ.). Τρ. οὔ; 50 8ἷΞςο Ἐν. 

ᾧ Μῖι. [ Εοϑβ., ϑοῃτὅ. ἴ Τυ5. “5 05. Ή Ννε. 
7 Βα.; οἷ, Οε. τὶ. “ ]ανδη,"" 5 8.,; δι. δας Ῥοδᾷ γζαναπ (1880). 
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ἰαδὶ ἴοσγῃ οἡ ἴ86. τοδά ἰο Εργρῖ, 1 νψὰ5 δἰ νᾶγβ οἱοβεῖνγ οοηηδοῖοά 
ἢ Εργρι." 

118 ἰϊυδιίοῃ οα ἴδε οὐρα οὗ ἴῃς ἀσδβοτί τηδάς ἰξ ἱπηροτίδηϊξ ἴο οαγάνδῃβ, [ἰ 
γ͵δ5 Ἰοοαϊδα οἡ ἃ 1] δρουϊ 4 Βυπάτεά ἔεεῖ ΒΙρὮ, ἴτας τλ}}65 ἔτοτῃ ἴῃς Μεάϊϊοσ- 

τποδῃ, δηὰ ΠΩ͂ τὰ}}65 5... οὗ [εγυβαϊετη. [1ἢ δηοϊεηϊ ἰἰτη65 ᾿ξ ννᾶ5 ἴῃς σεηΐγα 

οὗ στεδῖ οαγᾶνδὴ γουΐοσ που ἢ ἴο [ογβ] 6 πὶ, Ὠδιηδβουβ, Τγτε, εἴς., ἀηὰ βδουϊὰ 

ἴο Εργρῖ, ϑουῖ Αγαρία, Ρεῖγα, δῃὰ Ῥαίΐπιγσα. [Ι͂ἢ ἴῃς Τα]- 6] -Ατράγηᾶ ρεγοά ἱἴ 
Ὑ85 μοϊά ὉγΥ Εργρι. ΕΔΥΪῪ ἰβγϑεὶ ὑγοῦϑΟ Ὡενοσ σαρίυγεα ΟδΖᾶ (7. 119 22 
708. 128). Τὸ ἴδε Τοπίτγαιγ οβεςοὶ ἀγα [05.15.57 [ὰ. 118 (ς. 6), νΒΪοἢ τε ργοῦ- 
ΔΌΪ ἰαῖεν δα ἀϊτίοηβ. Οδζᾶ (Ξ-Ξ Αϑϑγυ. ζζα-αε-τα-ἐμ οὐ ζ[α-εἰ- 11) ϑυβετεοα βενετγοὶῦ 

δὶ ἴῃς παπάβ οἵ ἴῃς Αβϑυγίδῃβ ἰῃ ἴῃς τἰτὴ65 οὗ Τρ Αι ὨΡῚ] δεῖ 111. (734 Β.ς.). 
1 τῆς Νισυὰ Ιηδορίίοη, 1. 62, Ηδηπο οὗ ὅδζα ἰ5 τηεῃοηδα 85 ὑδυΐην 

ἰἰδυῖε; 8ες 4232. 57; ΑΔ. 11. 21. [Ιπ ἴῃς δηηδ]β οἵ Τρ ἰ ρΊ δος (11]. 

Ε το, 2, ἰ5. 19 Η΄.) ἴῃ ςοππδοίίου ΨΣ [δ δἰίδοϊς ἀροη 1ϑγδεὶ, ψγὰ τεδα, “ 45 ἔοζ 

Ηδηπο οὗ ὅὕδζα [ψ80] δαὰ ἢεα [Ὀεΐογε7 τὰῦ [γεᾶροῦβ)] δηὰ ἽἊβοδρεά ἴο 

Μυϊϑεὶ --- Οδζ28 [1 οἀαρίυτεά], 115 ροββεβϑίοῃβ, [115] ργοὰβ [1 οδιτίεα ἀνγαγ] 

... πὰ ΤῊΥ ΓΟΥΔ] ἰτηᾶρε [1 5εῖ 0]. 8ες .1.2.11. 22{.; (Ο7.. 1. 247. 

8ο. 44 7 το ἐμγη ιν λαμα  ϑᾳικε νι τερεδιεα Ὀονβ, ἦ 
ΤΑΊΠΟΣ δὴ εοχίθηα ἴῃ ἃ δῦν τπηονειηθηῖ ξᾧ Ο(. αἷβο [. 69 15. ᾿Ξ 

Ζεο. 137 Ρ5. 81, ΤῊΪ5 45 Ὀδδὴ ἰγδηβροβοά (0.5). --- Ξξρομ] Τῆς 
που ποσγηγηοϑῖ οὗ [ἢ6 ΟΣ οἰ[[65 Ὠδιηδα, νγὰ5 οὗ ἱπηροτίδησα Ὀδοδιι568 

ἴϊ Ροββεβϑεα δὴ οἵδοῖς οἵ Βδδίζερυ (2 Κ. 1τὖ, δῃὰ νὰθ οὔ ἃ 
Βοοά ἰγδαε τουῖο, Ὀδΐηρ οἡ ἴῃ 6 ῃουΐπογη ἰτοηίθι οὗ Ῥἢ]]15116, ὨΪη 6 
ΓΩ1165 ἔσο ἴῃ6 564, 1 ἴῃς ναῖθ οὗ ϑοσγεῖκ, ψνῆφσθ ἃ Ρ855 Ὀγθᾶκβ 

[σγουρὰ [86 ον Ἀ1115 ἴο δι θῆ. [1 γᾶ οὴ ἃ Ὀγαποὴ οὗ [6 11η6 

οὗ σαῆῖο. Ηδηςο, ῬοβϑιΌΪγ, 18 15 σηοπ οηθα ΟὨΪ οὔσα ἴῃ ἴπ6 

Ἑργρίίδη [15ῖ5, νίΖ. ὉΥ ΤὨυϊπηοβὶβ 111. [τ ννὰβ τῇ ἴῃ6 πεδσγοϑῖ 
οὗ ([λς ΡΠ 56 οἰ 65 το Τυἀδῇ. --- 8 2,2. “45:λάρά 1 'ῆαΞ ἃ νν6}}- 
(οτ  βεα οἰἵγ, δουῖῃ οὗ ἘΚΙΟΏ, 21 τὴ]]65 ΝΕ. οὗ σδαζᾷ δηά ἴῆγεθ 
ΤΆ ]65 οτὰ ἴῃς βαδοοδϑῖ; οἵ. [7ο5. 138 1 5. 67ς, Ι[( νγὰ5 Δ ΙΘΏΓΥ 
οὗ ἱτπηρογίδηοσθ 85 ἴῃ 6 Ὠδι νυ βἰδιίοη οἡ ἴῃ τοδαὰ ἔσγομῃ Οδζᾶ ἴο 
ορρα. 1 νὰ ν6Ὲ}}] ναϊοσθά, δηά 5ἰζυδϊθα δὲ ἴῃς του οὗ ἰτἢς 
τηοϑὶ ὑγοδαὰ δηᾶ ἔδυ ]α νά] Ὺ οὐ Ῥαϊθδῖϊηθ. Τῆς οὐ οὗ άροῃ 
ΜᾺ5 Θβρθοΐδ νυ δϑϑοοϊδιε ἃ ἢ Αϑῃάοά (οἷ, τ 5. α ὦ. τ Μδος. τοῦ 

112). Ετομὰ 39 ἴἴ τῆν Ὀ6 βυρροβϑά ἴο ἤᾶνὲ Ὀδθη ἴῃ ἴπε {{π|ὲ5 οὗ 
Ατιοβ ἃ ρΐδοα οὗ βοηλα σερεῖα. ---- “ξείορη] ταθηςοηθα 85 ΘΑΣΙΪῪ 85 

Φ Οἱ τῆς ᾿ἰ5Ξῖὶ5 οὗ Βδπηδος 11. δηὰ 111. ψῃϊο ἢ δῖὸ ραῖϊσὰ ἰῃ ΡΆΙΝΙ. 24 ΕἾ, 41 δὶ; 
ΝΝ. Μ. Μάἅϊϊοσ, 4“. ὠπά Ξ., το, τόᾳ ΠΝ, 227) Π., 393; ὅδγος, βανἑαγολαὶ Ῥαίεσδηπε, λ35- 

40; ςἔ Ῥαίΐοῃ, “7ἐ:, γ8 (πιΔΡ). { Εοκ., ΒΑ. ζ Μῖὶι. 
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οὐ Μεησδρίδῃ β [5τ86]-5ἴ6]6, τνᾶβ 5υδιοα ἴῃ ἃ ΤΟΟΚΥῪ δ ΡὨ ΠΘδῖσα 

ἡτατη θα ϊαῖοὶν οἡ ἴῃ6 οοδϑῖ. [1 νὰ5 15ο]δῖϊθα ἴσομι ἴῃ6 οἵἴμοσ ῬὨ}]15- 
ἘπῸ6 οἰ[65 ΌΥ 1ἴ5 Ιοςδίϊοη. 

1ἰἴοτβ ἔτοτῃ 118 ρΌΥΟΥΠΟΥ ἔοιτῃ ἃ ματί οἱ ἴῃς Ατηδγηᾶ οοσγεϑροπάδῃος 
(Απι. Ταῦ. 207, 211 ἴ.; 8ε6 ἴγϑῃβὶ. οὗ Νο. 207 ἱπ Ῥαίοῃ, “27ὲ5. τοῖ ; ΝΚ]. 

νιαγμα δεπ6795). Τὶ 5 τηθπιϊοποά 85 ἃ ρατῖ οἵ ἴῃς ῬὨ1]15[1ὴ6 ἴεΥγτ ΟὟ 1π (Βς 

δγ5 οἵ ϑαπηβοη (70. 1.419), ϑαπλαεὶ (1 8. 611), Παν!ά (25. 139), Ζερβαπίδῃ (257), 

7Τεγεπιδῃ (25 Ὁ 48:17), ἀπὰ ἴῃς ἰαἴεγ Ζεοβατγίδῃ (95). Μοεῦπηι οἵ Αβκείοῃ ἰ5 
τος πιϊοηθα διποηρ ἴΠς ἰτθυϊατίο5 οὐ ΤΙΡ Δ Πρ βογ 111, (Νισυὰ 1πϑουριίοῃ, 
1,6ι:, νυν. 482. ς7). 

8 ἃ. 71ε γεγιπαηπΐ οὐ 16 δειἔρηπὸς λα ῥέεγίς Δ] Νοῖ ἴῃς ἴη- 
Παδιτδηῖβ οὐ ἴἢ6 οἰτ168 δηὰ ν]]αρο5 (ἰπο]υἀϊηρ (4) υητηδηιοησά 

Ὀείοτα 5 (οἴ. 76. 205 Να. η72.), ποσ ἴπε ἰαϑῖ τῶδῃ οὗ ἴῃς Ῥῃ] βεη65 Ὁ 
(εἴ. τ, 42 οὗ), Ῥυϊ τῆς τευγηδηΐῖ οὗ ἴῃς ῬὨΠ]Πση65 ἤθγενοσ 

[ΠΟΥ ΤΩΔΥ Ὁσ, 2.5. αὐ τε δμἠεηηες. Οἵ, ΕΖ. 4654, Οτδοῖ ῥτα- 
ἀϊοξίοπβ5 ἀραϊηϑι Ῥἢ δια νν}}} 6 ἑουπά ἴῃ 15. 11 14. 3 76. )ον 47 
ΖΡ. 257 ΕΖ. 255 Ζς. οἵ. --- 7) 2ογά Υαλευελ] ΤῊΣ τηοβὶ σοτὰ- 

τηοη ἀδβιρηδίοι ἕογ ἴῃ6 ἀοιγ ἰἢ Απιοβ, οσσυγτηρ Πἤδαδη {1Π|68. 

6. ποῦν γῦΣ σύρη Ὁ» Τῆς ρου. βαΐ, υβεὰ δ5 50). ΟΚ. εἰς ἀ; Κῦ. 220 4; 
Η. 29, 26(1); ἴδε σορῃ. δος. ΟΚ. 1172, φΦ; Η. 32,2; Ῥγδρ. δηΐ ἰπΐ. Ἐχργεββίηρ 

οδυϑβδὶ οἶδυβε, ΟΚ. τς 8 ε; Κῦ. 4031; ||. θεσαυβε {ΠΥ σατγϊεά ἱπῖο Ἔχὶϊα ἂῃ ἐπιΐγα 
εχῖϊς, ἐ.6. ὄχεα σοιηραηΥ; οἴ. [5. 4518, 1ῃ 6 ἔεπι. Ὀαὶπρ υϑεα ςοἸ]]εοτίνοεϊν, ΟΚ. 
122; Κῦ. 2ξς 4; 80 αἷ5ο ἴῃς οἴπες ἀετῖν. πον) (ς, 76. 291). --- Οὐ 05] 
Ὅ905 ἰβ (ο]οννεὰ ὉΥ ὃν (Ὀι. 2315), Ὁ2 (1 5. 2311-13.20)., δπὰ δ5 βετε ἢ (Ὀ5. 
»,»98. ὅ0. 8); [Ὠἰ58 ψου]ὰ δεὸπὶ ἴο Ὀς ἃ ροεῖϊς υϑᾶαρε. ΤὮς ΕΠ ΡΉ. |κὰ τΒς ἈΙ. 
ΞΞὸ «ἀμ οπὲ τ 10, ἰεἰυεν συνε» το; ἴἣς δος. οἵ [ῃς ρῬαδύβοῃ 5 οτηϊϊ τε ἤδγα 85 ἴῃ 

1 5. 2213, ΤῊε ἰηΐ, ψῖῖ 5 τῷ ρυζροβε ; ΟΚ. τι472, 4; Η. 29, 34; Κῦὅ. 407. 

9, 10. γμάργνιεη πῤοη 7γγέ. ---- ΤῊ6ς νοι] -οαδἰδϑδίσορῃθς ψῇῃϊοἢ 
[ῃ6 ῥτορῇδιὶ 5665 ᾿πο]υἀ65 4]5οὸ Ῥῃοθῃϊοῖα. Τῇδ τα] οπβῃὶρ Ὀ6- 
ἴνθθη Ῥῃορδηίϊοϊα δηα 586] ἢδὰ Ὀδεη νεῖῦὺ οἷοβε (7.2.} ; Ὀυϊ τῆς 

(γεαῖβ οὗ ἀδϑίσαοϊίίΊοη ἤστα υἱἱετεα σοπιίημπδα ἴο Ὀ6 τηδάδ ἴο 

[8)6 νοσγ εηὰ (ς, 15. 23 6. 253 ΕΖ. 26--28 Ζο. οἶδ). 

Τῆς 5βἰγυοίυτε οὗ [ἢ]8 οτδοὶῈ (πὰ οὗ ἴῃς [ο]]οννίηρ οπμθ), νἱζ. 5 δπά 2, ἰ3 
νοῦν ἀϊθοτεηῖ ίγοτι [μδῖ οὗ {πε ῥγθοεάϊηρ. δϑίγορῃς 1 ἰ5 [ἢς β58πιὲ ἱπο]υάΐηρ (1) 

1ἴπθ 1, ἴῃ ἀϊνῖπε αὐἰπουῖν; (2) ᾿ἴπεβ 2, 3, ἴπ6 υβ6 οὗ ἴδ βυτῃθο οὶ πυτΌοΓ5, 

τοδτκίηρ ἴῃς ἰΓΔΏΒΡΥ βϑ 9 ἰπ ἃ βΘΠΘΓΑΙ ΥΔΥ, 85 Ομ6 οἴἴϊεῃ τορεαϊδα; (3) ᾿ΐῃεβ 3, 

4. 5. ἴῃς τπογὰ βρεοῖϊῇο οβᾶῦρα; 116 βίγορῃβ 2 18 ἃ τερτοαυοίίοῃ οὗ ἴδε βγϑβῖ 

4. Τετ. ἘΈΕν. Νον. 
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ἔνο 11πὲ8 οὗ βίσορβε 2 οἵ ἴῃς ργυδοδάϊηρ οσϑοῖεβ. Τοῖς 15 ποϊμίηρ ἴο σοττο- 
Βροπὰ ἴο βίσορβε 2, ᾿ἷἰπε 3, δῃὰ 4]} οὗ βίτορῃβ 3, ἱποϊυάϊηρ ἴΠ6 οἸοϑίπηρ πλὴν ἼΟΝ. 

ΤῊ15 βἰσικίπρ νατατίοι οὗ ἔοτγπι ἴῃ ἴῃς υἱΐεγδησεβ ἀραϊηδὶ ΤΥ τα (ν8.3. 10), Ἑάοτα 

(ν5.}}.ὄ 3), δἀπὰ ΤΠυάδῃ (25 ὅ) 15 ἴο θ6 δχρὶαϊηθά, ποῖ ὑροῦ ἴῃς στουπά οὗ ἃ 

ἀοβῖτε ἴο οοηάεῃβα, ἴθ ογάεσ ἴο ἀνοϊὰ ἴοο τουσἢ τηοποίΐοηυ δηὰ τερεϊ οι, 

ἴον 'ἴἴἃ ψουϊὰ Ὀὲ ἱπιροβϑιθ]ς ἴῃ ἴΠαὶϊ οᾶϑε ἴο υπάαετβίδηα ΨΥ (ἢ 6 οοπάἀ δηβαί οι 

ἦδ τηδὰς ἴῃ οὔς οδϑς σταῖμε ἤδη ἰῇ δηοίμου; Ὀὰϊ ὑροῦ ἴμε βυρροδβιτίοῃ, ἔος 

ψὩϊο ἢ ἴδετε 15 οἴδον βυρροτί, [αὶ [86 ραγίουἷασ υἱζογαηςεβ, νἱΖ. ΘΟ ΠΟΟΓΏΪ ΩΣ 
Ἴγτε, Εάοπι, απὰ [μά δῇ, ἀγα ποῖ ἔτοτῃ Απιοϑ, θυΐϊ αγὰὸ ᾿ηςογροϊδίζομβ ἔζοσῃ ἃ ἰαῖοσ 

ἔμπης. Τῆς σοπδίἀεγαϊίοηθ ἴο θὲ ποίεἀ ἢεῖε αζὲ: (1) 1 τε ρεορτδαρῃϊοαδὶ 

ογτὰεσς ῥγεναϊϊεὰ δ8 εἰβεγῃετο, το Ν. ἴο 5., νυβ8.5.:}} νουϊὰ Βανε ρσγεοςδεὰ 

νβ5.6 8; (2) ἴδε οἤαῦῖρε πηδάς ἢετε ἰβ ἴῃς 88π)|6 848 ἰῃδί τωδὰς δραϊπδὶ (ἢ 6 

ῬΒΙ]ἰβπεθ; (3) [86 “5 ΟΝ 15 ἰδοκίηρ μετα δ8 ἴῃ ἴδε βεοίίΐοῃ οὐ Εάοτῃ (ν58.11- 12). 

σύ Ν ε., Νον., [ὅῃγ; (με. 2232.1. 1ς1; Βαυϊηδῃῃ. --- θ. “χ ΚΙ. (Χ4 7.81. 
147; 80 (δε. (γὲξ Μὲδ.}) "χῸ τεξεγείηρ ἴο ἴῃς Ν. Αταθίαῃ Μαυςτί. --- ΠΟ] Οὗ 

(65 ἴῃ ν.5) ἰδοῦν. ---- Ὁ πνΝ 7 ὁ 12 :.ω]».--- οὐ] ποῖ ὈἼΝ δ, ἔοτ Αἴμοβ ψουἹὰ ἢᾶνς 

βαϊά Πατωδβουβ; ὟΝΚΙ. (61 1. 199 ποίεε) οτγηϊῖβ, βίῃςς ἰζ σα] σοπι65 ἔγοτῃ ν.δ; 

Ὀαΐ (815 15 ποῖ Ἑσετίδίη. 

92. 7»γε7Ὶ 1.. ῬῃοδηϊοῖΑΔ. Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴπ6 αδ04] νίενν, τῃς 
ῬΒοδηϊοδη5 ΕΓ ἃ θυ ς ῬΘΟΡΙΘ, νῆο, Κὸ της Αταϊηδθδῃς δηά 

Ηδῦτενβ, ἰοσηηθα ἃ ρατὶ οὗ ἰῃ6 ρστοαΐ θη ς τνοϑινγαγα ᾿τητη]- 
δταϊι οΏ5. 

ΤΒαῖὶ [ΠΟΥ τοῖα οτἱρίῃ δ }]ν τεϊαϊθὰ ἴο ἴῃς Ἡεῦτεν5 ΤηΔΥ̓ Ὀ6 σοποϊυάδοά ἔτοτα 

{πεῖν Θετ|ς Βρεθοῦ, ν᾽ Ὠ]Οἢ σδῃ ὨΔΥαΪΥ ἢᾶνε Ὀεαπ Ὀοτγοννεὰ Ὀγ οἰϊῆεσ ἠδιϊοῃ. 

ΤΏΣΥ τὲ παπιεὰ ἢ} ἴῃς Ηδτιηῖζεβ ἰη ἡ. 1οὅ ἔοτ ροοά τεδβοηϑ, ἃ5 ἰδδίὶ ταὶς 

ἀοςε5 ποῖ σοηζοτηρ͵δίε δοίυδὶ τεϊδιοβηΐρ Ὀὰϊ ρεορτδρδίςαὶ ἀἰβιτὶ αϊϊοη. ΤΣ 

ο᾽ἀεδὶ βει[(Ἰετηεηΐ οὗ ἴΠ6 Ῥῃοδηϊςϊδη8 νγὰ8 ϑίάοῃ. Τῆς Αβϑυγίδῃ ἱπβοσίρι οὴβ 

του τίοη ἃ στεδί πὰ ἃ 5η14}} ϑίάοῃ (ϑεμηδοπεῦ, Τάγον ΟΥ]. 11. 48; (Ο7..]. 

8); ΕΗ. 4842. γ1). το δαὶ ροΐπὶ ΠΟΥ ϑρτεδά, ἤτβὶ ἴο {πε που οἡ 

(Ὡς οοδϑὶ (οἴ. Οἱ. 1ο}δ), δηά Ἰαῖετς ἴο ἴῃς βουϊῇ, στε Ἴγτε 858 ἰουπάεὰ ἃ5 ἃ 

ςοἴοην οὗ δίἄοῃ (ςοἶ, 15. 2312, “ Βατα ἰὰ 5 σ811εἀ 1. γ 3). Τγτα, [δὲ Ῥγτουλπθποα 
οὗ ψῃο ἢ ἀδίες ἔγοτῃ δῦουϊ 1197 Β.0.,) ννγἃὰ8 ἢγβῖ Ὁ οα (Βς6 τηαϊηϊαπά, ὨΓῪ 

ξαυοηρβ βουῖῃ οἵ ἴΠε Ἰαΐεν ἰδίαπα-οἰζν, οα]]εὰ ΌὉγ ἴῃς οἷά ντὶϊετβ Παλαίτυρος (708. 

Α»4. 9, 14,2; ϑίγδαῦο, 16, 2, 24; Ὠίοάοτγυβ, 17,4:; Ουτίϊυ5, 4, 2, 18; ΒΔΑ. 239). 

ΟἸὰ Ὑγτε 18 ῬγοῦδΌΥ τιεδπὶ ὈΥ̓͂  ἼΣΖ2 (708. 1939.2 5, 247). Ιἔ εχϊβίεα δἱ τῃ8 
{πὸ οὗ ἴδε Εἔχοάυβ, Ὀυϊ 5εεπὶ5 ἴο βανε Ὀεοη οἵ {1{||ὲ ἱπιροτίδῃςς, ἱπ νἱενν οὗ 

[8ς δῦονε ραββᾶρε ἴῃ οβδυδ, νυν] ἢ οοπίαϊηβ ἴῃς ΟὨἿΪΥ πηεηϊίου Ὀείοτε Πανὶ ̓ 5 

ζπης, δῃὰ τεργεβεηῖς ἰἴ ἴο ἢανε Ὀδοη σοπησεγαα ὈΥ ἴῃς {τἶρο οὗ Αβδετ, δ᾿ Πουρἢ 

οἴμεν Ῥῃοδῃϊοῖδῃ οἰ ε5, ἃ89 Αςςο, 5άοι, γεσς ποῖ 80 γεαϊεά (Τὰ, 181). ΗἩοπιεῦ 
οἴϊδῃῃ πη ῃτοη5 δίάοη, Ὀυϊ πενονς Ἴγῖς (Δ ΝῚ. 289; ΧΧΙΠ]. γ43; Οὐνς. ΧΙΝ. 

84; ΧΙΠΠ]. ζὃς; ΧΝ. 425), Ὀυϊ ὈΟΙῸ ᾶζε πιεπιϊοπεά ἰῃ ἴῃς Τοῖ- οἰ -Ατηάτγηδ ᾿ἰοεϊίετβ 

(69. Νοβ. 17 δπὰά 18). ΒΥ τεϑβϑοῃ οὗ τπεὶγ ἴπογεαβε, ἴῃς Τγγίδηβ ἰουηά δά ἴῃς 

ὨΘΥῪ ΟἿ οὐ 8ῃ ἰϑἰδηά ἰουὲ ἔαγ]οηρβ ἔγοση [με ταδί ηἰδηά, δηὰ Ὀεΐηρ ἴῃυ5 ῥτο- 
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ἱεοϊεἃ ἔγοτῃ δ δπιΐο5 ἘΠΕΥ͂ ΒοοΟη τοβα ἴο ἱπηροτίδῃοα. [π Πανὶ  {ἶπις [ΠΟΥ͂ δὰ 
{πεῖν οὐ ρονετίαϊ Κίηρ (2 5. 511), δηὰ ἔγτομῃ ἴδδί {ἰπ|6 οπ ἃζὲ ἰγεαυθΕΥ τηθῃ- 

κ(ἰοηςα. Βγ ἴῃς γεᾶγ 900 Β.6. ἴΠ6Υ δὰ ἰακεη [8 βυργειηδοῦ οὗ ἴῃς ῬΒοεηϊοϊδῃ5 

ΔΌΓΑΥ ἴτοτι ϑίάοῃ, ἃ5 ββονσῃ ὉΥ ἴτε δος {Πα ἰπ 1 Κ. 1651: ΕἸ ΌΔΔὶ 15 Κιηρ οἵ 

τὰς ϑἰαοπίδῃ, 16 δοοοσζάϊηρ ἴο Ϊοβερδυβ (4,2. ΝῚ11. 13, 2) Βε νγὰβ Κίηρ 
οὗ Τγεε. Οοκ Τγτγίδῃ οοἰῃβ οὗ Απιϊοομυβ Ερὶρἤδηςβ, νὰ τεδὰ “ τηεῖσορο] δ οὗ 

τς διάοηίδηβ,᾽" (δε Ῥῃοδηϊοίϊδηβ ρΈποΥγΘΙΪΥ Ὀείηρ Το] ϑ᾽ἀοηίαηθ, Ὑγτα ἰ5 

οἶἴδῃ πιεηϊοηςα ἐπ ἴ[ἢς Απϑγυτίδη ἱπβο ριοηβ (ν...). Βοῖδ ϑιάοῃ δῃηὰ Ἴγτε 
δὲ ττϊτῖο ἢ [ἂς ἀειογιηϊπαῖῖναϑ ἴοσ ΟἿ οὐ ἔοσς σουηῖγυ, Ὀυϊ τὶ Ὑγτα ἴῃς 

Ἰλιῖεν 8 τῆογα οοϊησηοη. Αἱ (ἢς ἴϊπια οὗ Ατηοβ, Ἶγτζε, (ἢς οὨϊεί οἰ, πδίυγα! ν 

τεργοϑεηϊεὰ [6 ψῃο]ς σουηίγγ. ΒΥ ἰἰ5 ροογστιδρὨϊοαὶ ροβιζοη ἴἴ νγὰϑ τόσα 

ἱπύτηδιο Υ οοππεοϊοδὰ ὙἹ δγϑοὶ [πᾶ ττδβ δὴν οἱ ἴῃς οἴδει οἰ[Ἰ65.. Τῆς 

δειιἸοτιςὴς οὗ με Ηεῦτενβ ἴῃ (απδδη ἀἰὰ ποὶ ὑστίηνσ ἴπεπὶ ἰπΐο πο ἢ ἰσουῦ]ς 

ἢ} ῬΒοεηϊοία. [Ιἢ ἴῃς {ἰππὸ8 οὗ Ὠανία δηὰ ϑοϊοσιοι ῬΒοςηϊςίϊδη ἰπθυδπος 

γγ»25 στεδῖ (2 5. οἷ 1 Κὶ 918.) θεὶῃρ βεεὴ Ἂβρεοία! ν ἴῃ δνεγυ βίην {μαῖ τεϊαῖεβ 
ἴο δεῖ, δγοβίίδοζυσγε, δῃά, ἰηάἀ θεά, ἴῃς σοτημλοῃ δῇδὶτβ οὗ ᾿ἰέες (Ρεῖτοῖ δηῃὰ (Ὠϊ- 

Ρὶεζ, δάέμεεϊε- γε). Αἴον (δε αἀἰϊνίποι, ἴῃς ἱπεϊ πη οΥ Ὀδοδτηα ὄνε ρτοδῖοευ, 

[εζερεῖ, τς ἀδυρηῖεν οἵ ΕἸΠ 044), εὶς οὗ Ῥῃοεηϊςοία (1 Κ. 1681), Ὀεϊη αυξεῃ 
οἵ Ιβεαεῖ, απὰ δες ἀδυρδίεν ΑἸ] δἢ, ἰἢς υἱέες δηὰ βυσσεβϑοσ οὗ Αμαζίδῃ, Ὀεϊηρ 

αυεξεὴ οὗ Πυά δὴ (2 Κ, 111). [Ιη [δε [ἰπ|6ὲ5 οἵ [ἢ ῥγορδοῖβ, ρεσῆδρϑ 85 δδυὶν 

ἃ5 ἴῃοξε οὗ Ατηοβ, ἴδετε σᾶς ἃ τεδοϊΐοῃ δραΐηβί Ῥμοεηϊοία, ἀπθ, ἴῃ ρϑτγί, 

ῬετθΑρβ, ἴο ἴῃς οπαγαοῖοσ οὗ ἴῃς ἵἴνγο σόσλε ᾿ι5ῖ τηεηἰοπεοά, δηὰ ἴῃ Ρατῖ ἴο 

ἴῃς νοτῖὶς οὗ ΕἸ) ἢ δἀπὰ ΕἸ1508. 

95. 712 ὀνοζλεγν εουεπαη ἢ Ἑτοτὰ 1 Κ. οὖς, ἰῇ σῇ ἢ Ηἰτγατα 
8115 ϑοϊουημοη ὑσγοΐμοσ, δηά ἔτοπὶ 2 8. οἷ τ᾿ Κ. οἷζ' τόδ γα τῇδυ 
ςοηοϊπάς (δὶ {τἰοηαγ τοϊαϊίοηβ οχιϑιεα Ὀεΐνεθη [5γὰ6] δηᾶ Ὑγτα 

Ὀείοτο, ἀυτίηρ, δηὰ δέϊοσ ἴῃς της οἵ ϑοϊοπηίοῆ. Α οονθηδηΐ 15 
τηοπηοηθα Ῥεῦνεθη ϑοϊοιηοη δηὰ Ηἰΐτααλ (1 Κ. 5152), ψῃῖ ἢ Ροβ- 
510] σοπίδϊ θα ἃ ῥτγον βϑίοη δραϊηϑὶ 56] ]Ἰηρ ἴῃς ΗΘΌτονν5 85 βίανοϑ. 

ΤῊΐϊβ νὰ ἃ βρ Πα] σονθηδηῖ 8ἃ5 Μ9Ὲ62]}} ἃ5 ἃ ΨΟΣ]ΑΪΥ ομς, 1 Κὶ. .1. 
11 ΤΏΔΥ 6 8δὴ οδ͵]εθοϊοη ἴο 15 ἴπαὶ [ἢ6 οονθηδηΐ νγὰ5 οἠς οἵ 

Ἰηάἀιν!ά 415 (ΘοΪοάοη πὰ Ηἰγατι) πὰ ποῖ οὗ ἴμε ἵνο μδιίοῃβ ; ἢ 
δίηοα ἱξ βϑοῖὴβ αὐ οἶθασγ τῃδὶ ν5. 5 ἃγτὲ ἃ ἰδῖθ ἰηϊεγροϊδιίίοη 
(ν.5.). Τῆς τοίδσγθησοα ἰ5 ἢοΐ ἴο ἃ βυρροβεά ἼἽονϑηδηῖ Ὀείναθη 
Εάοπι δηά [5γδθ] σῇϊο ἢ Ῥῃορδηϊςοία μδά οτροϊΐθη, δ ουρσῇ [5Γγ86] 
δηά Εάἄοτλ ἂζὲ Ἵδ᾽ δὰ ὑσοίμουβ ἰῃ ν..}, Ὀδοάαυβθα (1) ἴῃ ταϊδί!οη- 

8ῃ}0Ρ στῇ Εάοτῃ νὰβ ἰμαὶ οὗ Ὀϊοοά, ποῖ οὗ οονϑδηδηῖ; ὃ (2) 1ἢ]15 

ΤΟΙ ΠΟ ΒΡ δά ἰοὴρ ἂἃρὸ ὕδεη ομδηρθά ἴο οὴς οἵ ἀδδαϊγ 

ὀπιαΐϊν ;} (3) ῬΒοδηϊοῖα ψουἹὰ ποῖ Ὀ6 τεϑροηβῦϊα, Ὀὰϊ Εάοι ; 

ΦΡυ. { Οοῦ. Τ Ὀὐκιοτάϊδοϊ. ὁ (α]., Ενν., Ὀ ἀϑιετγάϊεοϊ,, Ϊ Βα, 
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αἱ 411 ὀονθηῖϊς ῬὨΠϑῖα του Ὅ6 δαυδ}} σεβροηβῖῦ]6. [ἰ ἢ45 θ66ἢ 
βυρραοβίοα 5 (δι (ῃ6 5ανθϑ ἰὑγηθα ονοῦ ἴο Εἄοπι γοσα ἰδθη ὉΥ 
ΤΥυτο, ποῖ ἔτοτῃ ϑγδαὶ, θυϊ ἔγοτλ νδζίοιιβ οἱἴ165 οὗ ἴῃς ῬΒΟΘΠΙΟΙΔἢ5 

οΓΥ οἵ ἴῃς Οδηδδηΐϊίεβ. ΤῊΐβ νουϊά σοηπδεϊταϊα [ῃ6 Ὀτοδοὴ οὗ ἴῃ 6 
οονεηδηῖ. Οἵ. νΝΊποΚΙοτ᾿ 5 νίενν (υ.5.). -10. 454] ἐΐ «λα ἀξυοιν 
ἀεν (1γννε᾽ “) 2α͵αεε: ΟΕ, 15. 23 76. 253 ΕΖ. χό!δ' Ζς. οἷ. ΤῊΪ5 
Ρτγδαϊοϊίοη νγ5 4118]16 4 ἴῃ τ 6 Το] ΟΏΒΏΙΡ ψῃοἢ Τγτα ϑυϑίδπεα ἴο 

Αβεγτία ἀπά [ὴ6 ΘΙΏΡΙΓΟ5 ἴῃδὶ [ο]οννοά. 

ὕρ ἴο (ἂς (πὸ οὗ Απιὸοβ [6 ΟὟ δδά ρμαϊὰ ἰτἰρυΐϊα ἴο Αϑδυγηᾶςτραὶ 
(4ηπηαἶρ, οοἱ]. 1711. 86) δηὰ Αἀδάπιτατὶ 11. γᾷο 54 γ5, “. .. ἔγοτωη δῦονες ἴδε 
Εὐυρταίεβ, Εαιτῖ, Αμαγγὶ, ἴο 115 ψ ῇοΐε εχίεηϊ, Τἴγτο, ϑίάοῃ, ἴῃ6 σΟυΠΓΥ οὗ 

Οἰτὶ, Εάοπι, Ῥαϊαϑῖα 85 δ 85 ἴῃς ργεδί 8ε8 οὗ ἴδε βειιίηρ οἵ ἴδε βδυη,1 

Ῥτουρδῖ ἴο βυδπιϊβϑβίοη, πὰ ἴαχεβ δηά ἰτραῖς 1 ρος οὐ 1 δι᾽ (1 Ε. 3ς, 12; 

ν᾽. ἈΕΗ. 422. 52), ἀπά ἃ ᾿||6 Ἰαῖεσ ἴο ΤΊ] δἰ ἢΡῚ]Ι βοσ 11. ν. Νιτηγυὰ 1πβοτ]ρ- 

[ἴοῃ! : “1 5βεηΐ ΤΩΥ͂ σα ἰατν σονόγηοσ, ἴΒς οἰϊεῖ οἤϊοοτ, ἰο Τγτε ; του Μιΐεημα, 

οὗ Ἴγτο, (1 τεςεῖνε) οὔς Ὠυπάτεα δηὰ δῇ ἰδἰεηῖβ οἱ ροϊὰ... .᾽) (4242. 7; 
οἷ, (Ο7. 1. 242). 

9. ΥὯΣ Νὖν 0... ΟὝΣ Ὁ}} [πῇ, σοπιϊπυεὰ ὉΥ ρῇ,, ΟΚ. 114 »γ, 158; Κδ. 
413 αἵ, ---α ὈΤΙΝ ΓΥ2] δὴ αδἰϊσιρυζίνε σε. ν. Κὄ. 32ς ε; ΟΚ. 128 2. ΡΥ ΛΔΥΥ͂ 
τησδηΐῃρ οὗ ΓΥῚΣ ΔΡΡδδὺβ ἱπ Αϑβϑυγ. ὀΐγίζε (ὀαγώ Ξῷ Ὠϊπα), Μεέζθρ, αἷβο 2γεαΐν, 
ἐονεπαμέ (Ζιτατήοτῃ, Δδιδεῤεαίνιεη, 59, 82; Ὁ]. Φὲς δῤγαεάε αν Αο5:ὅε᾽, 7, 

δὰ Μ͵7ὦ8., 5.ν.). ΤΟΥᾺΣ ταὶρῃΐϊ 6 τηδάς εἰἴδβες (4) Ὀεΐνψεεῃ σρεῃ, ογ (ὁ) Ὀς- 

ἔνε αοἀ δηὰ τηδη. Οὗ [δε ἰογπηοῦ ἴἤοσα ψοσο δὲ ᾿ἰεαβί ἴνο Κἰηάς, ἴῃ οβο 

Ὀεΐνεε ἱπάϊν! 415, δι. 1 5. 185 208 2318 2 5. 2128; πὰ ἴῃοβε Ὀείνψεεη 
{065 οὐ παίίοῃϑβ, δι. 1 Κ. 556 119 Ηο, 123 πῃ. 2635 8. 214 Α ἀϊνίπε οονε- 
Ὠδηΐ ἰ5 8αϊ4 ἴο Ὀε δἱ ἴῃς 4515 οἵ ἴῃς ρτεαῖ ἰπϑιϊαἱϊοπ5 οὐ ἴῃς Ο. Τ', νἱζΖ. 

15.8.6 }}8 οἰδίπι ἴο ἴῃς Ἰαπὰ οἵ (δμδαπ (Ὁ. 15), ἴῃς ρΡεγρεῖυδὶ τροπᾶσοῦν οὗ 

186 ᾿Πανιάϊς Βουβα (2 5. 7 235 5. 808), ἀῃὰ ἴῃς Ῥεγρεΐυδὶ ρτὶεβδι ῃοοά οὗ ἴῃ 8 

Ιονϊῖο5 (Εκχ. 3229 γι. 239 ]ς. 2221 Μα, 248), Τῆς υϑυ4] ἐχργεββίου ἔοσ τηακὶπρ 
ἃ σονδηϑῃῖ 15 ΓΛ Γ2, [ἢς 5ἰριιίβοδηςς οὗ Ψν]οἢ 15 1Πυβιγαϊο ἃ ὉΥ ὅπ. 15. Τα 
ἰάςα οὗ οοπητηπμηΐοη οὗ ᾿ἰε βεουτεά ΌΥ εαἰϊηρ τορεῖεσ 566 πὶ5 ἴο ἢανα Ὀδση ἴῃς 

οτἱ σία] σοποερίίοη ᾿γὶηρ δὲ [8 τοοῖ οὗ ἴῃς ουδίοτῃ οὗ σονεπαπῖ- πα κίηρ (οἷ. 
705. 9147); [(ῃ]5 [6] ΒΡ ταῖρῃς Ὅ6 Θϑιδ Ὁ 5η 6 ὉΥ ἀτίηκὶηρ δα οἱ οτ᾿β 
Ὀ]οοά, οἵ ΕΥ̓͂ ρατίδκίηρ ᾿ορσεῖδες οἵ ἴπε Ὀϊοοὰ οἵ ἃ βδοτί ποῖα] δηϊπηδὶ, οὐ ὉΥ εαἴΐῃρ 

58 }1 ἱοροῖμευ, οὐ ΌῪ εδιϊηρ ΔΩῪ ἰοοά ἴῃ σοτμηηοη, [{ ἰβ ργόῦδῃ]ς ἴμδὶ ἴδ οονθ- 
ὩΔῺϊ νγ͵ὰϑ 0508} ται βεὰ ὈΥ βοπὶς ἀἰβίηοεἾν ταὶ σίουβ τὶς. ΤὨς []} σΕΓΕΤ ΠΟΙ͂ 

οὗ πιακίηρ ἃ οονδηδηῖ νγᾶβ 85 (οἰϊονβ: (4) ἃ βίδιειηεηῖ οἵ ἴῃς ἴεγπὶϑ ἀρτεεά ἴο; 

(δ) δῇ οδῖῃ οὐ ἴδε ρατί οὗ δδοὴ ῥὑδίυ ἴο ἴπῃ6 δρτεοπηδηῖΐ ἴο οὔβεγνε ἴῃς ἴδυτηβ 

Δρτοοά ἴο; (2) ἃ ουγϑε ἱηνοκεὰ ὑροὴ δἰτπηβοὶ ΟΥ̓ ΘΔΟἢ οἷς ἰῃ οδ8ε οὗ [δἰϊατε 
ἴο ΚαΟΡ δὶβ ἀρτεοηθηῖ; (α7) ἃ βοϊεπιῃ γα ἱβοδϊίοη οὗ {86 ουγδε τηδάδ ΟΥ̓ Ρ4553- 

4. ο,, Ὦτ. 
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ἧς Ὀεΐπνεε ἴῃς Ῥαγίβ οὗ ἃ βαοσίβεθδ βδηΐτηδὶ (ργο Ὁ 4 ἰδέεν ἀδνοϊοριηθηῖ 
οὗ ἴῃς οὐδίοτῃ οὗ εαἰηρ᾽ [6 δδοσγίβοα ἰορεῖί μεσ). Τῆς εἀχργοδαΐου ΟΝ ΓΛ 
ΟΟΟΌΓΞ ΟἿΪΥ Βοῖο, δῃα [6 οονεηδηΐ Δ] υἀδα ἴο 15 ΠΟῪ ἀρ κπονπ, ΟἹ οονό- 

τπιδηῖβ Ὁ. Κιδείζβομηδλσ, 2 16 διερμαάφενον εἰ ξερ ἔνε ΑΊ. 7. (1806); Ν. ϑομιηϊαϊξ, 

δαιτὶ. “" ζονεηδηῖ,," 58., 1). ατῖ. “" ζονεηδῃῖ," 28.; ΝΈΘ. «δε». 312 ,, 470 ,.; 

ναὶ. ΖΑ͂ ΗΚ. ΧΙ]. 1-22, 224-60, ΧΙΠΠ. 245--70; ατί. “ Βυηα," ΡΑ 2.8, Οἱεβε- 

Ὀτεςδι, 2 ὲς Οσεεελεολῥλξεὶ ας δἰπαΐῤμρασς (1900); Η. (Ὁ. Τιυαμθυΐ, 736 

Βροα Ορυεπαρ, 745, Τάς (ονεμανη οΥ δα, 714., Τὰς 7Τἀγεσλοία (ουεμαρί. 

11,12. γμάρνιορς ῤοη Ἐ 4021. --- ΑἴΟΣ ϑγτία δη ἃ Ῥἢ 158, δηά 
ἴῃ σοπμηεοίίοη Μὰ ὙἼγτα, [ῃ6 Ῥγορδοῖ, δοοοσαϊηρ ἴο [86 ῥγεϑεηῖ 
τοχῖ, ἰοσγεῖθ}]5 τὴ ἄοοῃ οὗ Βάοτῃ. 7ζ}18 ογδοῖθ, κα ἴἤοβε δραϊηβί 

Ἴγτε δηά ]Πιάἀδῇ, 15 Θν] ἀΘΏἘΥ δὴ ἰηϊογροϊδιίοη ἔτοσὰ ἴἢ6 Θχὶ]]ς ΟΥ̓ 

Ροϑβί- οχῖς ροποά. Τῆς ϑρβοϊῆς δριυτηθηῖβ κ' 16 : (1) ἴῃ 511}}1- 
Δεῖ οὗ βιίσυσῦασα ντἢ τ 1 δηά 25 δηά [πε ἀϊβεγεηος οὗ βιτασίυγα 
ἔτοτω ἰῃδΐ οὗ ἴῃς οἴμεσ ΠΌΠΟΙ υἱζογαηςθβ ; (2) Ρεῖτα, ἴῃς τωοβῖ ἱτὰ- 
Ῥοτίδηϊς οἵ οὗ Εάοιῃχ ἴῃ ἴῃ6 ἴἰ6 οὗ Απηοβ, 15 ηοΐ τηθηϊοηεα,7 
ΜὮΠῸ [ῃ)6 Ὡδπιο5 Τοιδη δηὰ Βοζγδὴ οσουγ οἰδενῆεσε οἢ] ἢν ἴῃ 
ἰαῖς ττϊθηρθ ἱ ; (2) ἴδ6 ναριδηθβ5 οὗ ἴῃς ἀσϑοοσιρίίοη οὗ Εδοτη᾿ 5 

οἴδηοσε ; (4) Εἄοτῃ ἴῃ δαΥῪ {Ἐ1πλ65 γγὰ5 50 076 οἱ ἴο Ι5γδϑὶ, δῃηᾷά 5ι:- 
(ογοά τόσα ἔσγοτῃ [5γδ6] [ἤδη 15.856] ἔσο Εάοση. ἘΕῸγ ἵψο σδηςΓ165 

Ὀείοτε Ατὴοβ Εάομῃ δά Ὀδθὴ ὑμπάοσ σγαοὶ (τ Κ. εἰ 2 Κ. 14). 
ΤἼΘ οὐαὶ ὨΙΟἢ δΙΓ 564 [η6 ὈΔ515 ἰογ ἴῃς 11] (δα! Ἰὴρ οἡ ἴῃ 6 ῥατὶ 

οὗ 5:6] οδίπε νι ἴῃ6 δχιϊθ. [1 νὰ ἢοΐ ἀπηδίυγαὶ, ἱΠπογείοτσγο, 

(Παὶ ἃ ἰαῖοσ ντϊῖεσ, ἀθνοϊά οὗ διἰβίοτιοδὶ ρεβροοῦνα, δηά τὨϊηκίηρ 

ἴῆαι Εάοτῃ ἀσοβοσνοα ἀδηυηοϊαιϊίοη, 5ῃου]ὰ ἔτδηθ ἃ βϑϑοϊίΐοῃῃ ψῃιοῇ 

ἴῃ ἄυς τς βϑθουτοα 4 ρῥΐασθ ἰῃ ἴῃς ταχὶ οὗ Αῆοβ. Τῆς οἷδιιβα 
“Δῃηἃ Ὦϊ5 ψτδίῃ, εἴς." (ν.}}) τοτὰ τῇς ροϊηῖϊ οὗ νῖεν οὗ ἴῃς ἱηΐοτ- 

Ροϊδίϊοῃ, 15 ἃ βΊο585, ΤΊ ΘΓΟΙΥ ταροαίηρ ἴῃς τπΠουρῃϊ οὗ ἴῃ6 ργθοθαϊηρ 

ΡῬὮγαϑβα [ἢ ΞΥΠΟΏΥτΏΟΙ5 Ῥνοσά5. 

11. ΠῚ ΓΗΦῚ] ῬτΓΟΡΔΟΪΥ ἃ ρίοββ; 65 ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς; οἴδοῖ 

νογϑίους ἔοϊον ΠΗ͂. ϑοιὶς ςοὐά. οὗ 68 τολὰ μήτραν ἴίος μητέρα. ΗἰϊἸτβοδς 

δοοοπηΐβ ἔοσ ἴδε [εχ οὗ 65 οἡ ἴδε βυρροδίτ(ίοη ἴπαὶ Ὀσν οτερὶ ἰπ δου ὉΠ 

ὉΥ τηΐϊδίαϊκα ἔγοτῃ [86 ργενίουβ ᾿ἰΐπε δῃηᾷ ν)͵,ὋῈ5 ἴπεὴ τεδὰ στ ἴῃς ρῥγοοθάϊην 
Ὁ 85 ὈἽΝΣ ΒΊΟΝ (Βεη απ ονοῦ ΘαϑΙΥ ἱπίο ΠΟῚΝ2. ΟΥ., ΓΞ) ΟΥ ΠΕΡῚ ἴον τι 

«»» Μγε.: Το. 528. 1. τοί. ; Βυ. 7ειυ. Ἐπε. 1. 532; Νον., 1,δῇῆτ, Βαυπιδηῃ, 

Μασῖ ; οἰ. ΟΑ5., τ. 
ἀ Τῆς ϑεῖα, οἀρίυγεά ΌὈΥ Απιαζίδῃ (2 Κα. 147), 5 τοῦδ ποῖ ἴο Ὅς ἰδεηπίδεοά 

υἱῖῦ Ῥεῖγα, Ὀυὶϊ ἢ σόα πον ΤΟΟΙΚΕῪ ΤΟγίγο55; 50 Κὶὶ. ου 2 Κ. τ47; (δε, 58. 
ΙΝ. 4344. 1 8Βαϊ οἵ. ση. 363375. (Τὴ; δηὰ (ζῇς. 582. 1. δοΔ. 
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ὭπΨὶ, --ο ῸΝ Ὁ 52] 6 καὶ ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ. ᾿Α. καὶ 
ἤγρευσεν εἰς τοὺς αἰῶνας ἐν ὀργῇ αὐτοῦ ; 5ιτα] ]ατὶγ Σ., Θ. Ἐ δ΄ ἐπι ογὰ φῴγα 

,.,», ΣΣ ». 
“Μέγογένε σειρα, 46 σύ οὗ ὩΣ, κμο. 58, τεϊαίη 2617, Ὀυς σοππεοὶ 
ὯΝ ὙΠῸ (ΟἸ]ονηρ οἴδυβε τοηάοτὶηρ Ἢ δοούν. ΟἾ58. (οηυ 58. 1039; 580 αἷβο 
Οτ,, γε. συ., Ὁτ., ΕἸΒ., Οεῖ., Οοτὲ νι, Ηἰτβο τ), "θη, ψἘϊοἢ ἰα ἀρρᾶτ- 
ΘΠΕΠΥ Ξυρροτίεὰ ὉῪ “25. ἀπά ἘΠ δηὰ ἰανογεά ὉΥ ἰῃς ρᾶγαὶ]ς] 51, ---- ΠΥ) ΠΌΦ] 

(ὃ ἐφύλαξεν εἰς νῖκος; οἴποτ νοτβίοπβ ἴο]ον ΠΗ͂Σ. (Οἵ, ᾧ «αὐδῶ, Μαζγοὶ 

ἀπά Ψ8., ποθ᾽; 80. αἷβο ]. Α. Βεννες (4,52. ΧΝΤΙ. 168), Βυῖ Πα ἀϊβετεηὶ 
τωθδηΐηρ (ν.1.). ΟἾΒ., πα τοθ (30 Υε., αα., Νον., ΟΑ5., Οοτὲ ἤρι., ΕἸΉ., 
Οεῖ., Ηϊτβομὶ) Ὀυϊ [8΄]5 15 ὉΠΠΘΟΟΒΒΑΙΥ. --- 13, 1000 ᾽Α., Σ., Θ., Ατὰρ., ζ΄, 
τοζά. ΦΘΙΘΈ͵ ἴο ον 25. --- ΠΣ τυθΝ} 6 θεμέλια τειχέων αὐτῆς; οἴει 
ΜΕΙΒΙΟΩΒ ἰτεδῖ ΠΣ 88 ἃ Ῥτορεσῦ ἤουῃ. ᾿Α., Σ., τεηάθυ ΓΌΟΝ ὉΥ βάρεις; Θ., 

οἰκήσεις ; ἜΪ αεαΐες. 

114. Ξάον»:] Τῆς {τδαϊτοηβ γεσορηΐζα (ῃ6 Εἀοτηΐϊο5 85 οἰάϑυ, 
80 [ΔΓ 8ἃ5 σοῃσοΙῃ5 Ὠδίοηδὶ οχἰβίθηςο, [ἤδη ἴῃ6 [5γ26]1168. 

Μι. ϑεῖτ, εχίεηἀϊηρ ίσοπι ἴῃς βουϊῃεδβὶ 5δῆοτε οὗ ἴῃς Πεαά 868 ἴο ἴῃς Ουἱέ 

οὕ Αἰκδρδῆ, ἃ πιουηίδίπουβ τερίοῃ, βεθ πὶ ἴο ἤανε ὕδοῃ {μεῖς ἤγβὶ βοτης δε 

πε πιρταίίοη ἔγσγοτη Μεβοροίασηϊα. ϑοσμ ΠῚπκ ἰΐ 8 [Ὡς σουπίγυ τηθητοπαά ἴῃ 

Ἐργυρίίδηῃ τεοογάβ 8ἃ5 Αὐπιὰ οὐ Αἴυτηα, πεᾶύ Εργρῖ, ἴῃς ἱπδαθιϊδηϊβ οὗ ψ]ο ἢ 
νοῦς οΔ]]6ἃ 58αβυ, ποπιδὰβ ((βαραβ, ἤζογαρε, 307; Βτύυρβοι, 47122..1. 146, 

216; 0831. 8ς:). 78 τερίοη, [}} οἵ οανεβ, ρανα [πὶ 88 ἐγεθροοῖοιξ 
(ὅπ. 2749) ρτεαῖ ρτγοϊεοϊΐοῃ, δπᾶ νναβ, ᾿ΠἸκεν δε, ἔανόγαῦ]ε ἔοσ σαγάνᾶπ τας 

Ὀεΐνεεη Εργρὶ ἂἀπὰ Αταρία, δῃὰ Ῥῃοεπὶςοϊα δὰ ῬΒ]] ϑα (οἴ. ΕΖ. 2γ156, τεδά- 
πῃ ΟἽΝ ἔογ ἽΝ; 80 (542, δηὰ βος Ηεῦτενν Μ55.). Ετοῖ ἴῃς ἰδΔὉ]ς ἰπ 

ση. 36, ἰ 48 Ὀδδη βυρροβοά (Β4.) ἴπαϊ ἴΠε Εἀοπλῖῖεβ σοπαυετεὰ δηὰᾶ ἱποοῖ- 

Ῥοταϊεὰ [ες Ηοτίϊεβ (Ὀ.. 223), αἷἰϑο ἴῃε (δῃδδηίϊεβ δηὰ ᾿βῃμμδοὶ ες. Τοῖς 

ἴοτιι οὗ σονετηπιεηΐϊ νν8 ἰγρΑ] (Οὐ. 32616:19. 97). Ὀαϊ ἔοτ 8}} [ἢς ἰχὶρ65 ἔδοῖς 
ν88 οπς Κίηρ (Ο6η. 3651) ρσγορδθὶν εἰεςῖῖνε (ΒυᾺ}], σσροά. ἡ, Ξαονείζεν, 47; 
οἴ. ϑαγοο, 2,8. 1. 645). Τῆς οἰξϊίεβ, ἰῃ ογάες οὗ ἱμπιροτίδηςς, ψεγε Ῥεῖσγα, 
σἤετα ἴνο σαγανδῃ τουΐο5 ογοβϑε ; Βοζιδῇ (15. 3456 631); ἴῃς ροτίβ ΕἸδι ἢ 

δηὰ Εζίοπ-ρεῦεῖ (1 Κ. 935). ϑοπῖα ϑΌρροβε ἴμετῃ ἴο ἢανε Ὀεδη βυῃ- ΟτΘ ἢ Ρ- 

Ῥεῖ ἰπ νῖενν οὗ {8ε οσούτγεπος οὗἩ ἴῃς ννοτά Ὑτῷ (186 παᾶπιὲ οἵ ἴδε βυῃ-5οά) 

ἰῃ {Βεῖτ Ῥσορεζ πᾶπιε8 (1 Κ. 1Π σ (ΒΒ, δ (χη. 4689; ΒΑ. τοο; οἷ. Νὅ. 52. 
11. 1187), Ὀυϊ ποιϊδίηρ τεαὶϊν ἀσῆηϊῖε 15 Κποννη οἵἁ τῃεὶτν τοὶ ρίοη. Ἑάοτῃ δηὰ 

Ι5γ8 6] νεσα ποῖ δἰνγαυβ 50 Ὀἰζίοτ ἰονναγάβ Ἑεδοἢ οἵδε ἃ8 ἰπ ἴῃς ἰδῖες ἀδγς (ςΐ. 

1: Κι 117). ΜΈΝ Ε {818 ΠοΒ. ΠΥ Βαὰ βουης Ραϑὶ5β ἰπ Εἀοπιβ ἰγεαϊπιεηὶ οὗ 1ϑγδαοὶ 

αἴ ἴδε Εἔχοάυβ (Νὰ. 2013 Ὁ, 21-8.---ῆς ὕνο δοοουηῖβ ἰεᾶνε 15 τηδίίοσ φυϊῖα 
ἀποοτίαἱῃ) πὰ ἴῃ ἐνθηίβ οἵ ἴδε (ἰτηθ5 οὗ ὅδ} δηὰ ᾿ανίὰ (1 5. 144] 2 5. 814), 

ἴῃς στουπα ἔογ σοπιρ]αίηΐ ννὰ8 γαῖμετ οἡ ἴπε 5146 οὗ Εάοη. Ἑοιι τοπιαϊ πε ὰ 

δι οτάϊπαία ἴο 1ϑγαεὶ ὑπάετ ϑοϊοσηοη (1 Κ. 925), δἰ πουρῃ Ηδάδά βουρῇι ἴο 

ἴἢτον ΟΗ͂ ἴῃς γοῖι (1 Κ. 1113, ἀπά ἴο υἀδῇ υηάεν 7 οβδδρμαῖ (1 Κ. 2248. 

2 Κ. 35). ὕάεν 7]ογαπι, Εάομ) τονοϊϊεὰ δπὰ ὑπεπ ἐο]οννεὰ ἃ ρεποὰ οὗ 
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ἱπάερεηάεπος, ἀυτίηρ ΨΒΙΟἢ ἰὰ Βαά ἃ κίὶπρ οὗ ᾿ϊ5 ον (2 Κ. 83.353); Ῥυϊ 5Ξοοῦ 

5614 νγᾶ8 σαρίυγοά ΌΥ Απιαζίδῃ (2 Κ. 1417), δηὰ ΕἸαῖἢ ννᾶβ γτεβίοτεὰ ἴο Τυάδῃ 

ΌγΥ ὕχεϊιαῃ (2 (ἢ. 262). Εὸὺτ δὴ ἱηπίεγργείδιίίου. οὗ ἴῃς Β)εββθίηρ οἵ ἔβαιυ 

(Οη. 2η397, Ὡς ἢ Πδα 115 οτἰρὶπ δρουΐ (18 εἰπγ6) δ8 τενεαϊῃρ (με ἐδοϊηρ οὗ 

15γο] ἰονναγὰ Εάοτω, 5εῈὲ Νὅ. 2,23. 11. ττδς. 

11». εεανδε ἀξ ῥεγεμεα λὲς δγοίλεν τοῦ τε «τυογα  (ἴ. ΟἹ." 
1{ 115 σοπίδίη5 4 ἀδῆηιϊῖο δ᾽ υϑίοη, 1 ταῦϑὶ Ὀ6 υηάδτϑίοοα, ποῖ οὗ 

Νυ. 2015... Ποῖ οὗ [δῃογαιη (2 (ἢ. 215} 2 Κὶ. 8533) 217 δυῖϊ 
ταῖμοσ οὗ βϑοὴς ἰησυγϑοίοῃ οὗ Εάοτλ δραϊηβδὶ [5186] ϑῃΟΥΓΎ Ὀδίοσε 

[86 υτίοταηποθ. ᾧ [11 15 ρεσῃαρϑ Ὀεϊῖογ ἴακϑη οἵ ἴῃ6 ρεησγαὶ δἴτ τα δ 

οὗ Εάοιῃ τοναγάς [95γτ6], σῇονῃ ἴῃ (ἢ6 οα565 οἰϊεαἃ δον δηά [ἴῃ 

ἸΏΔΩΥ Οἴποτβ οὗ Ψῃ]ΟὮ ἴἤ6Γγα 15 ὯῸ τεοοσά. ὃ ὍΤἢα {{|6 “ Ὀτοῖδοτ ̓" 

ψ45 γα ΠΥ τῆιι5 ΔΡΡΙϊΕά, 4.»., ᾿ 1. χ' 227 ΟἹ.1512 οὗ, στη. 275“, 
15τ46] δῃά Εάοιλ ψγεσα τοσα οἰοβεὶν τοἰαϊεὰ τη ννγὰβ5 [5γ86] ψ ἢ 

ΔΩΥ οἴποτῦ ἡδίϊοῃ. ---- 4η4] ἀδείγογεα ἀὶς εονιβαςς19: ΤῊΣ ταπάδγίηρ 
οἵ Ογτὶ] “ αἰά ν]οΐεηςα ἴο τῇς ψγότῃ)»,᾽" τείουσίηρ ἴο ἔϑαιι"᾽ 5 ̓τδαϊηρ 
ἢϊ5 ΙΓ Τρ, 15 ἐδηοα] ; ΠΠΚοννῖϑε τηαῖ ψὨϊο ἢ ταῖο5. ἸΘΙΤῚ “ ἢΪ5 

Ὀτοῖμοτγ. ὙὉῇῆα σοδοῖοα τπλυϑδὶ [16 Ὀδῦνθθη “ ὨΪδ σοτηρδϑβίοῃβ,᾽" 2.6., 

ἴῃς Εαοηλῖοϑ ἤᾶνα ἀδϑιτογεα {Πεδὶγ παῖαγαὶ 56 ῆ56 οὗ σοτηρδβϑβίοη Οὐ 

Τορατα ἴογ ἃ Ὀγοίδμοσ, οἵ “'" ἢϊ5. ννουγη 5, 24., ργερῆδαηΐϊ ψοπθη." "5 

Γῇ ψαϊετγ᾽ 5 ορί πίοῃ, νυ] ἢ πιά κεβ ΤΏ ,ρείμς. 'ΤῊΪ5 1Ἰ1Π6 566 Π15 ἴο 
δε ἃ σοιῃπηδηῖ ἴῃ Θχρδηδίίοη οὗ [6 ῥγεοδάϊηρ ρῆγαβθ, δηά 115 

ΟΠ βϑίοη γον σαὶϊϊενεθ ἴἢῇ6 ρᾶ55ᾶρθ. --- 44 ἦς εὐεγίελεα 1: 

αηρέν ῥεγρεμαίν 1ῇ {8 ἰ5 δεςερίεα, “ δηροτ᾽ τῇδ  δ6 ἴῃς 5Ὁ- 

Ἰεςῖ τὸ Μπά ἀρ ἄπρεν οα΄ κα» 2εγρείμαν (οἴ. 70. 1698) ; οΥ δῇ 
δοουβαίϊνα οὗ ἸηΔηΠΕΥ Ξῷ “μά τη ἀϊς ἄπρε ἀφ απ ζαγ. [τ εἰ ΠοΣ 

οᾶϑ6 1ἴὴ6 ΠηθΔη]ηρ ἰ5 ἴῃ6 54Π16, ΥἱΖ. [παῖ οὗ 4 ᾿αϑίηρ παίϊτεα οὗ 

Ἑάοχὴ ἴοσ ἴϑγδεὶ (εξ. τη. 27).}7 Τῇ δπλοπάδξοῃ οἵ ΟἸϑἤδυβθη 

(υ.5.) εγα [ο]ονθά, νῃϊοἢ 15 Ὀαβεὰ ὑροὴ [ΠῸ Ρῥδγδ] δ] δὰ δηά 
᾿ρ] Θά ἴῃ Ὁ δπὰ ἘΠ, σπα γείαίμεα ἀϊς ἀηρε» (εἴ. Ῥ5. το3 [ν. 19} 
Νᾷ. τ 76. 4,5), τῦδκοβ ἃ τυοῇ δαϑίεσ σεηἀδτηρ, ὈῬυς οηα ψὨ]οἢ 18 

τοἀδυηάδηϊ, τ1η1655 ἴῃς (ΟἸ]ονηρ οἶδι56 15 ἰγοαϊεα ἃ5 ἃ ρίοϑϑ. -- “πῶ 

ἀκ ξεῤέ λὲς ἀηρὸρ Ἴογευεγ) (υ.1.). --- 12. 7Τεριαη} 7564 5γποηγ- 
ΤΟ ΒΥ ἢ Εἄοτα ἴῃ 6. 40 ΟΡ." ΗΌ. 35 ἀπά ἴῃ ρδγδ} }6]15πὶ ἢ 

ΦΉΈΔ., Ογτὶ!, ΤΕν. Γ΄. ΒΑ. 

{ 5. Π ΠΟΥ, ᾧ (]., 7.5., Εο5., Ὀτ- 4 (Α]., ϑοῃτγὸ,, Βα., Ριυ., Κ α., τ. 

46 δ’ Ὠοράετ εἰη,  δἵ., 175.; Ὀυῖ ν. Ματί. 
Ἠ 80 ΟἉιὶ., [5., Εο5., Βα., Ρυ., Κ ο., δηὰ ἰη ἴῃ Ξεοοηά ίοττῃ ᾿Α., Σ., (σοῦ. 

Ό 
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ἴς ἰὴ 76. 40. ὙΠεῖα Ὀεΐηρ ἢῸ τηοηθοῃ οὐ νγ8}15, γα τῶδυ, ἡ] ἢ 
τοοβί σοϊηπιοηίδίοῦθ, πηἀοσβίδηα ἴμαϊ ὯῸ “ΟἿ ᾿᾿ 15 ᾿πίδηαβα. --- 

“Βοσγαλ]Ί ῬτοῦΔΟΙΥ ἴῃς οἤϊοῖ οἷν οὗ Εάοιῃ. Ἀείειτεα ἴο ἰῃ ση. 
4,658 76. 4015, πὰ ψ Ἑάοιη ἴῃ 15. 345 63. 7ε. 4953 οἱ, 76. 497 ζ. 
90 ς8]16ἀ τοι 115 βἰσεηρτῃ ; 15. 246. Νοῖε ἴδε σεμάεπηρ οὗ (ῦ 
(υ...). 

Τειλδη νγ88 ςοἸορταϊεά ἔοτ 115 τυϊβάοιι (οἴ, [6. 4071 8.); ΕἸἸΡΙ ΑΖ, ομς οὗ 70 ̓  5 
το πάβ, σατης ἔγοσπι ἰὲ (70. 212} 41). [1 ννᾶβ Ῥγοῦδοὶυ παιηθὰ ἔγοτη Τειθδῃ, 

οταπάβου οὗ Εβαυ; οἴ. Οη. 3611. 15. 8ᾷ'ι. 18 Ἰοσδίίοι ἰ5 ῃοῖ οσεταίη, Ὀαϊ ΕΖ. 2518 

τηοσηϊίουβ “ Τοιηδῃ ον υηΐο ΠὨεάδη᾽ 858 ἱποϊυάϊηρ [6 ψ80]6 σουπίτυ, μεπος, 

85 Πεάδῃ νχὰβ ἴῃ [6 βουϊποϑϑὶ, Του νν8ἃ8 ΡΓΟΌΔΌΪ ἴῃ ἴη6 πογίηνγεβί οὐ ποσῖ 

(ΒΒ), Σονεΐξεν, 30). 
ΒοΖγϑὴ 5 ργοῦ δ Υ ἴο Ὀς ἰάδηξβοὰ τὶ [6 5π18}} τηοάδγῃ ν]]αρὲ Βυϑοῖγε 

οΥὗ Βυκᾶγα, τηεδηΐηρ, {{{|6Δ Βοβγα, δουρὶ ἰξ Β458 α5ο θδεὴ Ἰἀεπιὶβεά νι τς 

Ιαῖες Ρείτα (ΝΥ εἰΖϑίεϊ, ἰῃ 6. )5α7α,δ 04). ὕὕπάεν Ϊοταπι οὗ ΤυἀΔῃ, Εάοτῃ 

ῬΓΟΡΔΟΌΪ ραϊηῃεά 115 ἱπάερεπάεηςε (2 Κ. 85 5.), ΤῊς ἴεχὶ ἰ5 ἀουδιέα!, θυϊ οἷ, 
δι. ΟΥἹΊ. 537; ΒυῈ], Φαρνείίον, 64; ΚΙ᾿. ἐς δος. Ἐείεγεῃοθβ οἱ ἀουλίίυϊ 

ἀαῖε ἴο Εάοπι ἃγε ἰουπὰ ἴῃ 58. 6οϑ-]Σ {ΞΞ 8. 1οϑ8-11) 7ε. 495: (οὗ, α͵5ο 15. 1115 
76. οϑό 2:21), ψ ἢ Ὠ]οἢ ἀγα ἴο θὲ σοπίταβίεα [δε Κἰπά]γ ταέδγεποαϑ ἱπ Ὠϊ. 25- 
,31ζ, Το Κίηρβ οὗ Εάομπῃ Ὀείογε ἴδε ἔπιε οὗ Ατθοβ δά ραϊὰ {τἰδαῖς ἴο 
Αἀδάηίτατὶ 111. δηὰ 5οοὴ δίϊεσ ἴο Τὶ ρ] αἰ ρ  οβον 11], 

11. δὐὺ Ὁ»7 Ῥγερ. υἱτἢ πῆ, ἐχρτεββίηρ οαυβε (Ὁ.5.). --τ ΩΦ] ῬΕΙ͂, τὰ γ οου8. 
[ο]. ἰηΐ,, ἴο ΟΧΡΓα85 ἔγεα. δοϊΐοῃ; Ὦγ. ὃ 118; ΟΚ. 1122, 1147; ΗἩ. 29,1“; Κδ. 

413 αἱ. ---᾿ ΛΓ] δρϑβῖτ. ρὶ.; ΟΚ, 124 6; Κ. 262 4. --- ἢ 2} [ἢς τιηρί. ψ] ἢ 1 οοπ58. 

ἴο]. ἃ νέ. ψὶἢ γ σοῦΒβ.; οἴ, Ὀτ. ὶ 118. --- Ἰ0Ν7 εἰἴπες 500]. οὐ οὐΪ. οὐ δάν. δος. 
δοοοτζάϊηρ ἴο ᾿πϊεγρτγοϊδιϊοῃ. --- ΠῚΣ ΠΟ Φ Ἰγ2»)}] ΤῊ 5, ἔοσ γεᾶβοῃβ ρίνεῃ ἀρονς, 

ἷβ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ρἷοββ. Τλαε υϑὺ8] τορἀοτίηρσ 85 Ὀεοη “Απά ἢ8 γαῖ δε Κερὶ 
ἔογενεγ," (δε πι- τεξεττίηρ ἴο “3», Μαρρίᾳ ἀτορρεά Ὀεσδυβε οἵ τεςεβδίοῃ οὗ 

δοοεοῖ, ΟΚ. 8 ρ; οζ π- ρμδγδρογὶς (ο5.), οἴ. Ζο. ς11 Νὰ, 3242 Ἐυ., 214, Ενν.}8 
τοηἀετίηρ οὗ ποῦ “ΠΕ ἴῃ νναὶς " (οἴ. 10. 2416 Ῥ5. ς67) ἰ5 ΠαγαΪϊν ταπδΌ ]Ε6. 
}.Α. Βεννεῦ βυρρεβῖβ ἃ πεν τε πἀουηρ ον [ἢΪ8 ἀπά ἴῃς ργεοδάϊΐηρ οἶαυδ6, νἱΖ. 

“ἨῊ[ϊ85 δηῆροῦ ἴοτε ρογρϑίιδ!ν,  Ὦ116 5 ἔτ ταρεὰ ἰογενοσ;᾽, οἷ. 76. 46, ΤὨΐβ 

ἴηνοῖνεβ ἃ σὔδηρε οὗ νοςδ] ζαϊίοι ἴῃ ομα ψοτὰ (ν.:.), ἀπά ἴῃς ρσινίηρ ἴο ἼοΦ οὗ 

[86 τηρδηΐηρ γαρέ, ποῖ εἰβδενβεζε ἐουηὰ ἴῃ Ηδῦτον, [Βουρὴ ααΐϊΐα σοτησαοι ἴῃ 

Αϑϑυτίδῃ (οἴ. Ὠ]. ΜΉ ΨΖ78. 5...) -ττο ΣυΔ2}}] σαϑὺβ ρεπάδῃβ δηὰ Ἵμίδβϑιῃ ἔοσ δῖη- 
Ῥμαβῖβ; ΟΚ. 142 κ ἢ. 1.; Κδ, 341 αἱ, ---- ΠΥ)] δάν. δος. οἵ τς; ΟΚ. 118 4; 

Η. 33,3: 

138-15, γμάργιοηξ μον «ΑἸ »ιριοΡ. --- ΤῊς ἰδὲ οὐ 15γ86}᾽5 6η6- 
τηῖθ5, ἴ86 δῃηπουποδιηθηῖ οὗ ψῇοβα ἀεδβισυσιίίοη ψουὰ Ὅς ρἰδαϊν 
τοοοϊναά, ἱποϊυάεά, Ὀαβίάεβ ϑγτία δηὰ Ρἢ}]15τα (Ρηοδηϊοῖα δηὰ 

Ἴγτο), αἷϑο Ατησηοη δηὰ Μοᾶρ. Τῆαθε ἴνο ἃσὲ ἴθ ποχί Ῥαὶσ ἴο 
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ϑασνὸ 85 ἴπε ἰαγρεῖ οὗ ἴῆς Ῥσορῇῃεοι᾽,β ἱπάϊρηδηϊ ἄσσον. Απ)ΊΟΏ, 
Ὀφδοδι56 οὗ Π6Ὶ ΜΙ οΚοάῃθϑ5, 5Π8]}, στὰ [ῃ6 οΟἴοΙβ, ρου 5}. 

Τῆς δεγδηρειωεηΐ οὗ [ἢ βίγορῃεβ ἰ8 5, 3, δῃὰ 3, πὰ ἴδε ρεῆθγαὶ ρίδῃ 5 
πὶ οἵ [με θτϑῖ ἴνγο ογβοὶϊθβ. ὙΤδα οἶδυβα ΠΡῚΌ Ὁ)»2 ἋΣΌ2 (ν. 14) ἰ5 Ὀυϊ ἃ νεαὶς 
τεροιτῖου οὗ ἰῃς ὑγεοεάϊηρ οἶαυβε πὰ ἴποτε 15 ποι! ἴο σογγεβροπῃὰ ἴο ἰΐ ἴῃ 

ἴῃς Ρᾶγβ]}]εὶ βεοῦοῃ οὔ Μοδρ (2:5), δἰ που ρὰ ἴῃ Ἔνοῦν οἴδον τεϑρεςοῖ ἴῃς ῥΡϑγ]- 

1ε] δὴ ἰ5 ρεγίβοῖ. ΕῸγ [8686 γεᾶβοῦβϑ ψγὰ τυ τεραζὰ ἰΐ 85 ἃ ρίοββ. ἌΝ δ1|6 τὩς 

βτϑὶ ἴνο υἱΐετγαηοοβ ([Πο86 σοποσγηΐηρ ϑυτίὶα δῃὰ 1 }15114) ἀγὰ ρᾶσζβ]]εὶ, σοῃ- 

5ἰβιϊῃρ ἐδοὴ οὗ ἰδτθα βἴσορμεβ σι ἰἤτας Ἰΐπ65 ἴῃ Θδοῖ, δηά τὰς τὨϊγτὰ δηὰ 

ἔουτί υἱϊεγδῆοοβ ᾶἃγο ρϑυϑ ]εῖ, σοῃϑιβιϊηρ οαο ἢ οὗ ἵνγο βἴσορεβ, οπε δανίῃ 

ἴουτ, [ἢ οἴδες ἴνο 11π65, ἰ86 ΒΓ διὰ βἰχίἢ υἱίεζαποςβ δὰ 4150 ρδγβ]]εΐ, οοη- 

δἰβίζην ἐδοὶ οὗ ἴ[ἢγϑα βῖσορἢ 8, Οὔ οὗ ίουτ, οῃς οὗ ἴνο, δῃὰ οτς οὗ ἴἢτεε [ἴπε8. 

18. ΠΥ] Ναὶ. πλλσϑ (Ὁ). το Ὁ5))2] Ἔ τῷ 912). ----14. ΠΌΤ] 65 Ρ]. 88 ἴῃ 
νυ; 9 τῷὸ ΓΥΠ2. --- “»02] Οὅ καὶ σεισθήσεται (ΞΞ ἍΨΌ)). ---- ΠΡῚὉ Ὁ}27 65 ἐν ἡμέ- 

ραις συντελείας αὐτῆς (ΞΞ πρὴὺ ν2.3). Οτ΄, Ὁ}. --- 1ὅ. 390] (ὃ οἱ βασιλεῖς αὐτῆς. 
᾿Α. Σ. 95 τ Ὀξθ (80 αἷβδο Οτ., Ὀτ,, Οοὐέ. Ξσε, Νονν.). --- Ν)5] τερά (" 

αν. απὰ Νον".) 270, [0]]. (, οἱ ἱερεῖς αὐτῶν; 50 ᾿Α., Σ.» Θ.; οἴ, 35 ὡσιοζῶρα.9ο. 

184. 77ε ελίάγεπ 97 Ανινιομ Τὶ νγγχὰβ ΘΏΓΓΕΙΥ ῬΤΟΡΟῚ ἴο υηϊῖα 
Αἰητηοη δηα Μοδῦ ἴῃ ἰγεαϊπιθηΐ, Ῥθοᾶῦβα [6Υ ο τα οἰοβεὶγ γοϊδι θὰ 
ἴο Θδοἢ οἴθμοσ δηᾶ ἴο ἴῃ Ηθῦγονϑ. 

Ἡοννενοσ υπίτγυβίνοτίυ [ἢ 5βίουγ οὗ 1,οὔ᾽Β ἱποαϑὶ ἢ 8 ἀδυρἢῖοΥβ ἸΩΔῪ Ὁς, 

ἴῃς ἕδοϊ νΒ] ἢ 1165 δἵ ἴῃς Ὀαβ8 οὗ ἴῃς βἴουυ τῶδυ ὃς ογεάϊϊεά, νἱΖ. ἴαϊ Απλτηοῃ 

δηὰ Μοαῦ, 88 νν»Ὲ}} ἃ8 ἴ[ῆες ΗἩδοῦτενβ, θεϊοηρσεά ἴο ἴδε 5ίοοϊς οὗ ἴῃε Τογδἢ 68, 

ΨὯο ετηϊρσταῖεἀ ψἱτ Αὐτάμα (ΚΙ, 2715..1. 24; δῖα. ΟΥ7λῚ. 113). 7ι5ῖ 88 

δά το δϑϑίρηβ ἴο ἴῃ686 Ὡδίϊοῃ8 ἃ σοϊητηοῃ Οτἰρίη, ἴῃς ᾿ανν ἰῃ ἰαῖδσ {ἰπηε8 
(ει. 23} ΕζΖι. οἱ Νε. 131) τεΐαβεβ (δεῖ δαγιτίδηος ἴο ἴῃς οσοηρτεραϊίοη οὗ 

ΙΞγαεῖϊ. Μοϊοςἢ οὗ Αταπιοη, ἃ8 ννὲ}} δ8 (μειμοβῇ οἵ Μοδῦ, νᾶ8 ἃ τηδη-εδίϊηρ 

Βγτε-ροά, δῃὰ ἴο ἴμε ννοσβρ οὗ [198 σοα 18γ86] γεαυθηι βῃονεά δὴ ἰπο]"- 

πδιϊοι (7α. 1τοβ τ Κὶ. τ18΄. 2 Κὶ. 2318), ΤὭΏεβε παίϊοῃβ, δοοοτγάϊηρ ἴο ἴῃ ἰγδάϊ- 
[ἴοη8 μαπάφα ἄονη, ἀννεῖξ τορεῖδετ, εδϑοὶ οὗ ἴῃς Τ]ογάδῃ, θεΐνεθη τἢς γίνετε 

Ατῆοῦ δηάὰ αῦροκ, νἤσπος ἴδε οτἱρίηδὶ ἱπμαθϊ δηίβ, οδ ἃ Ζαιιζυτηπιῖπι ὉΥ 

ἴδε Ατηπηοηΐίεβ, πὰ Επαΐπη ΌΥ ἴῃς Μοδρίϊεβ (ΠὈι. 297 18:31). ἢδὰ Ὀεεη ἀτίνεῃ 
ουῖ. Βυϊΐ [ΠΟΥ ψοτῈ συ ΒΕ] ὨΓΥ δεραγαίθα Ὁγ [ες Απλοτῖϊεβ, νἢο, σοτηϊηρ ἴῃ 

Ὀθεΐτψοοι ἴδοι, ἄτονα Μοδὺ βουϊῇ ονοῦ [6 Ατὐῆοῃ δηὰ Απιπιου ἴο ἴῃς δαϑὶ δῃηὰ 

που οὐ ἴῃ6 ἸΔΌροἶκ, ἀπ 6ϑι Ὁ] ]5ῃηςαἃ ἃ ἰηρσάοπι ἴῃ ἴῃ εἰν οτἱ σίηδὶ του ΟΥ̓ 

(Νυ. 21255.)ὺ, Αὐ τς (πιὸ οὗ [Ὡς Εχοάυς ἴῃς Ηξεῦτενβ αἰά ποῖ αϊδίυγρ 
Αὐτοῦ, δἰ βου ρΡἢ ΓΠΕῪ σοπαυσταά (ἢς Ατηοτῖῖε5 (Νὰ. 213,7). Αὐητθοῃ, ΠΟΥ͂ 

ἢ Μοῦ (70. 318), ἀη ἃ ηον δἴοης (7ὰ. τοῦ 5), Ἰαϊὰ οἱαίτα ἴο [με ἰαπὰ ἴαΐκεη 

ἔτοται ἴῃε Ατηοτίϊ6β ΕΥ̓͂ Ιβγαοὶ (7. 1118; οἴ, 708. 1336), ΤὮΣ οοηῖεβὲ τνᾶ8 σοῃ- 

ἀυοϊεὰ οὐ ὈοΙδ 514ε5 οὗ ἴδε Ἰογάδῃ. Ηον πους οἱ 81] (815 18 ἢ ἰβίουο νῦν 
δοοισταίς ψὰ σδηηοῖ αθστη. είεαϊεἀ ὈΥ Περί μδἢ (7ὰ. 1157), [867 ἀρρϑὰσ 



36 ΑΜΟΚ5 

πεχί ἴῃ 540}᾽5 τἴπιθ, πάθεν ΝΠΔΒἢ πεῖν Κίηρ, αἱ ἴῃς βίεψε οὗ 720 65}- Οἰ]εδά, 
Ώοτα που ψεγα τουϊεὰ (Ι 5. 11; οἷ, 1447. ΜΜΏΗΠΕ αἱ ἤγθὶ οὐ ροοά ἴοδετης 

ψ ἢ Πάν (2 5. 1τοϑ; οἵ. 2351), {ΠΕΥ̓ Ἰαῖεγ Ὀεσοᾶης Ὠοβίὶας (2 5. 1οϑῦ) δπὰ 

ψετα ἀείεδίεά ὈΥ ἢϊπιὶ ἀπά ἰγεαϊεὰ ἢ ταγγ δ] στα ο Ὑ (2 5. 812 το. 122531} δἱ 

ἴδε σαρίυτε οὗ ΚαΡΌΔἢ. ΤΏΘΥ ἀο ποῖ ΟΟΟΟΡΥ͂ ἃ νΕΤΥ Ρτοπιηεπηὶ οἷος δίϊοσ [ἢ 15, 

Ὀαϊ ἃγτὰ τηδηςοηδα 85 μανίηρ ὕεθη ἀείεαϊεα ΌΥ [εμοβθαρμαὶ (2 (. 20) διὰ 

8ἃ5 {γ υΐατΥ ἴο [7ΖΖίΔἢ (2 (ὮὨ. 263) ἀπά Τοίπαιῃ (2 (Ἀ. 275). ΑἸ]υξκίοη ἰ5 τιδάς 
ἴο ἴδει ἴῃ 15. 1114, Αἱ ἴῃς ἔπιε οἵ Απιοβ ΠΟΥ τγοτε ρσοῦδοΥ ἱπάεροπάεηι. 

13. Βεεαιε ἦεν λαῦὺε γίῤῥεα τ “ἀε τυοηδη τού ἐλη οὗ Οἰαά ἢ 

ΤῊΙ5 δοῖ οὗ ογθ!γ 85 ποῖ υησοϊηπηοη διηοηρ ἴῃς Ἡδοῦτεν5 (2 Κ. 
812 Ηο. το 1416 2 Κ. 15} 15. 125 Νᾷ. 40 Ρ5. 1279; οἵ, 7“ αΖ, ΝῚ. 
ἡ ἴ., ΧΧΙΠ. τ63.).Σ ΤΘ ταίδγθῃοθ 15 ἴἢ ΘΝ ΟΥΥ ΨΜΑΥ 50 ϑρεοϊῆς 85 
ἴο βΒυρβροβῖ ἃ Ῥαγίϊοαῦ ὄνθηῖ. 'ΓὮΪ5 ὄονθηϊ τΔΥ ἤανα ὈδΘῃ ἴῃ σοη- 

ποοζίοη νι τῆς αἰἴδοῖκ οὗ Ναῃδβῃ, ἴῆ6ς Ατὐητηοηϊΐθ, ρου [0 65 ἢ 

Εαἰοδά (1 5. 11), ΟΥ ἃ ἰδσαριια οὗ [86 Ατωπηοηϊίοβ νι ἴα ϑγτίδηβ 

ἀηάοσ ΗδζΖϑοὶ (2 Κ. 82 τοῦ); οἷ τῃ6 Ἰεαριια τηθητοηθα ἰῇ 2 8. 
τοῦ ζ ; ψ. αἷ5ο 2 Κ. 125 7.1} Τὸ τἢῃϊ5 ἱπιεγργεϊδεοη, ἰῃ ρεηστσαὶ, [εν] ϑ ἢ 

οοϊμπιδηΐδίοιβ αν οὐ͵]εοϊεα Ὀδοδυθα οὗ ἴῃ οσυοὶγ ἱηνοϊνεά, 

δΔηΔ πᾶν βυρρεβίεα ἴμᾶῖ ὩΣ Ὀ6 ἰακδὴ 85 τῷ ὉΠ »ιομηέαἐπς, 
ΤῊΙ5 ρίνεβ (1) δἀεγν ὀγοζε ἑδγομσὴὰ ἐλ γνιορμίαίης 7 αι ας, 1.6. 

ν]οΪαιϊο ἴῃ 6 ἰὰνν οὗ Ὀουηάδτιθ5 (1. 2717), οὐ (2) ἴῃς σα] 65 ψῃ]οἢ 
ΜΟΙΟ δίτοηρ Κα πηουηίδίη5. Σ ΕῸΓ ὨΥῚ ἰἴ 15 αἷἶβδο βιιρρεϑίθα ἴο 

οσἤδηρε ἴῃς ἰεχὶ (υ.5.) δηὰ στεδὰ Μμογη πεῖ φίαεες 845 Ὀδὶῃρ ποτα ἴῃ 
Ἠδττθοην ψ ἢ τῆς 1αβῖ οἶδυδε οὗἉ [ῃ6 νεῦγβα. -- Ζάαί “4 τεῖρὰ ἐμαῆχέ 

“λοῖγ δογ167] ΤὨΐϊθ νψὰ5 ἴῃ 6 ρύτγροβα οὗ ἴῃ6 νὰσγ ἴῃ ΜὨΙΟἢ βυσὴ 

οὐ 6 1165 γοτα ργαοῖίβεα. Τῆς Απιηχοηϊῖε5 δα οτρίηδ!)}ν Ἰαϊα ο]αὶπα 

ἴο της ἀϊδιτίοι (7. 1113) ἀπὰ ψετα αἰνγᾶγβ ργεϑθητηρ [ΠΟΙ βεΪν 5 ἃ5 

οἰαϊτηδηῖβ ἴου δι ἰοηΑ] τοστίτοτυ (70. τοῦ 5. 11}}).--14 4. 8:7 

τὴ ἀιηαο ΟἿ. 7 «οἱ φορά, ν. ἀιιὰ μτγενίουθὶ᾽Υ. ΤῊΪ5 ἐχργεββίοῃ 

885 Ὀδδη ἱμπουρῆϊ ἴο τλθδη ἴῃδὶ ἴῃς ἔτεα ἰ8 ποῖ ΟἹΪῪ βεηὶ Ὀγ Ὑδημνεῃ, 

Ῥυΐ ἰ5 αἶϑο οὔἴγεοζα ὉΥ ᾿ἰπι,8 οὐ τ{πᾶὶ ἰδ ἰδ ἃ σοηῆαρταίίοη ἴγοτη 

«υὐδλ έν. ἢ ---- αδόῥαλ]Ί ΤΗΐβ ἰ5 δ γενίαϊθα ἕοσ “ Κδρθδῇ οἵ ἴῃ 50}5 

οὕ Αταπιοῃ " (Ὀι. 31} 2 5. 123 17) 76. 49 ΕΖ. 213). ΤὮε ἴον νγὰ5 

“Οἵ, Θοδυϊοθηθ, Μρρημριθηία απέιφμίσείιας ΤΠ ἰσίογίας γαδενε, 135, οἰϊεὰ ἷῃ 

Μὶοπαοὶς, οσρερι. ον ἐδε ζατυς οὐ Μοσες͵ 1. 327; ΒαΑ.; ίοσ Αγαδὶς υβϑαρὲ ὅλγ)ε.1 οἶϊεβ 

ΒΑ Ηΐτ, ΙΝ. 2σό,1; 258,6; 260,20; 262,11 ΗΠ. ; ΚΙιΔΌ αἱ -Αρῇ. ΧΙΧ, τ20, τῷ ἔ.; ΧΧ. 

128, 12; Ταυατά, 11. 755, 10. 

ΤΉΗἰὶ., ΒΑ., Ῥυ. 0 ΚΙ. ΨΜαὶ. ᾧ σεῦ. [ Ῥυ. 
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δἰυδιοα δἱ ἴη6 Ὠθδα οὗ 16 [Δ ΌοΚ, δρουΐ τπϑηϊγ- ῆνε τ ]]65. ΝΕ. 
οὗ ἴδε Πεδα 868, δηά 15 ἴο ὈῈ ἀϊἰβηρσυ ϑῃεα ἔγουῃ [6 Ροβί- ὈΠ0]1ς δ] 
ἙΑΌΡδῃ οὗ Μοδρ, ἴῃ ὈΠΌ]1ς4] Αγ. 

ΤῊ ἰ5 [πὸ ΟἿΪΥ ΟἿ οὗ Ατωσθοῃ οὗ ΔΩΥ ἐτηροτίδηος τηθητοπεαὰ ἴῃ πε ΒΙΌ]6, 

[ουρ ΠΕΡ δῇ ἰ5 βαϊά ἴο ᾶνα οαριυγεὰ ἔνθ οἰτ᾽65 ἴδ6 πδιηθβ οὗ νος ἢ 
δῖε ποὶ τηδπίὶοηςα, ΡΓΟΌΔΌΪΝ Ὀδοδυβε [ΠΟΥ γεσα 5018]}, 41} οὐ νν Ὡϊ ἢ ἰ8 ἃ ἰεϑιὶ- 

ΤΑΟΩΥ ἴο ἴδε 655ε {14}}γΥ τονὶηρ οπαγαςῖεσ οὗ ἴῃς ρεορὶε. ἘδΌρδἢ νὰ8 Ὀεβίερεά 

δῃὰ οσαρίυτεὰ ΌΥ Πανὶ ά, Ὀυϊ αἰϊεγψαζά τεραϊηεα [15 ἱπιροτίδηςε. 

14». Ἡρημὰ σὐομδηρ ἵπὶ τὰς ὅν οὗ δαί] ΤΏδ νετῦ ἤδτα τεπά- 

ογεά ““δδουϊ," ἴῃ 15. 1 ' ΜΙ. 45 δηὰά Ηο. ς Ὁ 15 υβεα οἵ [6 οτγ οὗ [ῃο568 
1η αἰβίγεϑβ ; οἵ. αἰδο Νὰ. τοὐ 70. ,', ὙὍδὲ βυρβίδηξινο, σΟὨΊΓΑΤΥ ἴο 

Μάγοκ, 15 υϑοα ΟὨΪΥ οὗ ἴῃ )ογ.] ΟΥὙ οὗ ν]οἴοτγυ οσ δίϊδοϊκ " (7οϑβ. 6 

ΤΌ. 395 76. 45 40; Απι. 22 ΖΡ. τ᾿5 Νὰ. τοῦ δ). - δ ἃ τργηι ἵμ 1λδ 
αν 97 “ριῤες 1] ΤὮΪΘ ΘοΑσ ΘΙ τοΐθθ ἴο δὴ δοίυδὶ δίοσι,  δυΐ 

ἀδβοσῖθθ5 ἤρυγαίνοὶν [Π6 Αϑβϑαυ]ηρ οὗ ἃ οεἰϊγ. ᾧ ΟΝ 15. 2η3 χ,83.8 

- 454 2λεἰνγ ξίπρ «λαῦ ρο ἱπίο ἐχί] Ὅροπ μα Ῥαϑἰ5 οἵ 5. δπὰ Ὁ, 
βοῖηδ ψουϊὰ τοαὰ ἤἔέξελογει, [ὰς. Ὡδτης οὗ ἴῃ6 Ατηπηοη  ἰ5ἢ ἰάοἹ, ἴοσ 

ζἀεὶνγ ξίρισ (υ.5.). ὕροη τς Ὀαβὶ5 οὗ [6. 495, δα [Π6 βδπὴθ 
ῬὨΓΑΞΘΟΪΟΡῪ 15 υβεα, δηά [6. 487 (οἴ. αἶΞδο ΖΡ. 1, γετε (Ππαπιοϑἢ 

15 βΒροΐκθῃ οὗ ἴῃ [6 βϑαπιῈὲ σοῃηδοίίοῃ, οἴπεοτθ βυρροϑσὶ ἡ ούξανι, ἴῃ 6 
Πᾶτηα οὗ 8ὴ ἰάοὶ. Α5 ορροβεὰά ἴο ἴῆθ6β6, δῃά ἴῃ ίανοσ οὗ ἴῃ οσαά παῖ 

{δ ῃϑ]δίίοη, 2:41», Ζίρσ, ΤΥ ὯὍ6 υτροὰ ἴῃ6 υδ86 οἵ “5 ῥγηςσα5᾽}; 

(6 αὔϑϑηςδ οὗ Δῃγ γεΐδσθησα ἴο ἸΔοἰδίσυ ἴῃ ργεσθαάϊηρ Ρά558ρ65, Γαί- 

Θσϑῆςς δεϊηρ τηδάδ σαῖθογ ἴο οσυ Υ ; δηά [ἢ 5ἰ γα] γι γ οὗ τῦ ὃ δηὰ 
2 (εἶ. “)υάρε,᾽ 4 βϑυρδείαϊο ἔογ “ Κιῃρ ᾿" οὗὨ [Π15 Ῥαβ5αρ6). [[--- }27[ς 

2γίμεθε ΤῊΘ πηθδηΐϊηρ ΜΠ1 Ὀ6 ἀδιογιη θα Ὁγ [6 Ἰηϊεγρτείδιοη 

οὔ ἴῃς ρῥγϑοδάϊηρ Ὡ3ΡΌ, εἰἴμοσ τογὰὶ ῥτίποθϑ, οὔ ἴῃ6 ῥτίησθ οὗ 

ΜΊΟδοπι, Ζ.ς. τὴ 6 Ὀτδϑῖβ. 

ΤὨα (]Β] ηοηΐ οὗ [Π]5 Ῥσορῆθου δραϊηβὶ [η6 Απητηοηϊῖθβ ἰδ ὑσοᾶ- 

᾽ν ἴο 6 ἰουηά ἰῃ ἴῃ εἰς ϑυ δ] ραῖίοη ὈΥ τῃ6 Αϑβϑγτίδηβ. ΟὗὨ 1}15 ψῈ 
ΚΠΟΥ͂ 5᾽ΓΡῚῪ {παὶ δἴζοσ ἴῃς Ἰηναδίοη οὗ ΤΊρ] ΑΙ ΡΙ]Θβοσ ΠΟΥ αἰνγαγβ 

ΔΡΡΘΑΙ 845 1 υΪΑΥΥ ἴο Αϑϑυτῖα. ἢ [Ι͂Ιη τῆς τἰπ]6 οὗ Νεμεοιηϊδῆ {ΠΟΥ 

. Βδ. ἐ Μδζοῖι. ΤΙΚςε., Ὀτ., Μασγί. ᾧ ΗἸ. 

Ηἰ., Ου,, ΚΑ]., Μι|ι., ΟΑ5,, ΕἸΒ., δῆγσ, Ηἰγϑοῆι, Οεῖ,, ΗΔ]. 

4 Θληΐρυ, Κίηρ οὗ ΑἸηπιοι,, ἰ5 πηι οηδα Ὁγ Τὶρ Αἰ ἢ ] σοσ {Π1, ἴῃ ἃ [15ὲ οἵ {τὶθυ- 

ἰατίος, ἱποϊ υδϊηρ, ἀπηοπρ οἴἤοτβ, ϑαϊδπιαπὰ οὗ Μοαῦ, Μεῖίϊ πηι οἱ Αϑκείομ, Αἢδζ οἵ 

7υάλῃ, Οδυβῃπιαίακα οὗ Εάοπι, ἀπὰ δηπο οἱ Οδζὰ (482. .η; ΑΔ. 11. δι). 
ΘΕΠΠΔΟΒΟΣΙΌ (Ταγίοσ Ογὶ. 11, 47-57) 5ρ0Ρεδκβ οὗ Βυάιυΐυ οὗ Ατηπιοῃ, δίοης ψἱἢ 



28 ΑΜΟΒ 

ΕΓ 511} ὨΟΞ1116 ἴο Ισγαοὶ. ΤἬΘΥ δῖα τηθηιὶοηδά ἴῃ [ἢ6 Δροοσυρῇδὶ 
ὈοοΟΚκβ (]υἀ1 1 5. 6.7 τ Μδοο. ς 5.53) δ5 δρρϑδγίηρ ἴῃ δ᾽]δηςς στ ἢ 
[6 Ατδὺβ (1 Μᾶδςς. 533), δηα τηδηϊοϑιίηρ ἴῃ6 βάση οπαγδοιθυ β[1 05 

δηὰ αἰιτὰάς τονατγά Ι5γαθὶ ἂ5 ἴῃ ἴῃς δαι θοῦ ἢἰσίοσγ. ὙΠΕΥ ἃτὰ ἀ6- 

βου 6 ἃ 85 πυτηθσοιβ ΟΥ̓ 511 Μαγίγσ," Ὀὰϊ ΟΥρδη Ὁ βίαϊεβ μα ἴῃ 

ἢ15 ἄτηθ ἴΠ6Υ δά Ὀεδοοια τηετροα ἰὴ ἴῃ Ατδ8. 

14, ΠΡΥ2] Νοῖε ἴῃς τγίδτα ἴῃ ἴπε ἵνο ᾿ἴπο5 [ἢ Ὀερὶ ππΐηρ, δηὰ (ἢ ς 

Δ} ΠΠτετατίοη ἰπ [Ὡς τερεςἰοι οὗ 3, δηὰ ἱπ πρΌ.. .. Ό. -- 0] Οἱ, πὸνῦ Να. τ; 

ι 5 ἴο θὲ οοτηραγεά νυ Αϑϑυγίδη ὅϑειι, “207,71, δῃὰ 8ᾶτυ, 20 δε ἐεριῤεείμομς. ΤΌΣ 

ψετρα] τοοῖ 15 υϑεὰ ἱπ Ηξερτεν οὗ ΔηΥ νἱοϊεπὶ τηονεπιθηϊΐ, ς.9. [ο. 111-18. οὗ ἃ 

ταρὶηρῦ 5βεᾶ. Ηδπος σομλεβ ἔογ ἴῆ8 ποὺῃ ἴμε τηεδηΐϊηρ, σ20777:. --- ΠρΡ507 (ΓΙ. 

Ηο. 87 Νᾳ. 18; υβεὰ οὗ ἴῃε 5ἴοτπι- τη, Ἔβρεοΐδ!γ οὗ ἴῃς ποῖ νἱπὰ ἔτοτι ἴῃς 

βου ἢ (Β4). [18 ἀεοτίναιἑου τᾶ Ὀδ6 οοπδίἀετεὰ ἀουδιία!. Ι1 15 οτα ΠΑ 

ἴαἰκοη ἔγοιῃ ἢ, ἴο οδδβε, ὑσίηρ ἴο 8ὴη επηά, νοοῖ ἰβ ποῖ δπηιίγεὶν βαιϑίδοϊοσυ. 

--1δ. τ] Αποῖμεσ ἐογπιδίίου τ ΓΑ) (ν.3); Κὅ. 2445. ---- 5] βεὰ ἴο 
βίγεησίδο ἴμ6 1; Κῦ. 375 Ἄ. 

Π.1-8. μιῴρνιερ! ὠῤοη 7οαδ. ----- ἘΪΏ 1} σόα ὑροὴ ΜΟΔΡ 
ἴοσ ΕΓ βἷῃβ; δηᾶ [ἴῃς ονογίῃσον οὗ ἴῇ6 παϊΐοῃ ψ11}} Ὀ6 σοιῃρ]εῖδ. 

ΟΠ 15. 15, τό, 25.132 Ζρ. 25} 76. 48 ΕΖ. 255 Πη. ττἷ. 

Ιῃ [6 ἰεχῖ, ἃ5 τεσοπδίσχιςοϊεά, [Β6 ᾿6 3ΝῚ ἸΝΦ. ΓῸῚ ὙΣ 1 [Π6 1 οδδηρεά ἴο 

Ὧ, 888 Ὀδδὴ ἰτδηβίοσγεά ἴο οἶον Ἰ1ὴ6 3 οὗ βἴγορῃςε 1, δῃὰ ἴῃς ἰαϑὶ νχογτὰά οἵ {18 

Ἰπε, τσὴ (ὦ ἔνι (2))), τεϑίογεά ἴο Ὑυφὸ (οἴ, ]ς. 475), ἰ5 Ἰοϊπεά δ8 ἢγβὶ νογὰ 
ἴο ἴῃς Ἰἴπε ἰγαηβίετσεα. ΤῊ]8 τεδάϊηρ, ἦρ ογαΐδν 19 ὧο ἐμαϊρνῖν 19 {λ6 ἀραα 

δεεα δέ 97 υἱοέεριες τε» εα ὧν ,7οαό, οὐ ἐκ ογαἷδν ἐο ὧὐο ἐμαϊρηῖν 10 τάς ἀδαά ἐ; 

δάσον; ο7 οασό (υ. Ἡοβτῃ.), τραῖκο5 ἴῃς πυπθεΥ οὗ ᾿π65 ἰπ [15 δηα ἴδε ρτεςδὰ- 
ἱὴρ οἴϑοὶς ἴῃς βαπε; ἴδε ρίοβϑ ἴῃ 114, ΠΡῚῸ Ὁ92 “»Ό23, Βανίηρ εξ οπιϊίδὰ, 

ΔΊ1]ονν5 ἴῃς ᾿ΐηα5 Ὀεριηπίηρ ΠΟΣΝῚ ἀηα ΠΡΥΓ ἴο βἰαπά ἰορεῖμοσ ἤθσα )ι8ῖ ἃ5 ἴῃ 
ἴδε Ρτενίουβ ογᾶοὶθ, ργονίἀεβ ἃ ραᾶγβὶ]εὶ Ἰΐπς ἕο ἴῃς ρυτροββ-οΐδυβθ, “ὩΣ ἸΡῸσ; 

διὰ τεπιονεβ ἴῃ 6 ἱπεχρὶ ἰοῦ ]ς φῦ ἔσοπι ἃ πὸ ἴο ψνἰοἢ ἰξ ἀο68 ποῖ Ὀεϊοπρ, ἱξ 
πε τπιεᾶϑυτε οἵ ἴῃς ν. 5 ἴο Ὀς σοῃϑίἀετοὰ, ΕὸῸτσ ἃ []1ὲγ ἀἰβουββίοῃ οὗ ἴδε ἸΏ ς, 

Φ.ἡ., Ἰ[ 115 15 δοσερίεά, ἴΠε βίτορῇῃεβ δᾶνα τεϑρθοινον ᾿ς, 3, δηὰ 3 11ῃ68. 

1. γ»59Ὁ] Φ κατέκαυσαν; 8ο ὅ. ἘΠῚ 3 56. --- ὍΦΟ] 65 εἰς κονίαν. ἜΪ πσφε 
σα εἴνεγεσι. Ὦ Ὁ) ΜΔ πον. τ, ρνδ, Ηἰγβομε, τρο σδ Ὅτν ΓΛΌΥΣ 
(ς(. Ῥ8. τοδδῦτ; [πε τεδάϊπρ ΟἽΝ ψὰ8 ργοροβεὰ Ὁ Ζεηπεσ, 2 6 λογρεέρᾶμρε 

Μοεπδῆοπ οἵ ϑαχγηασγία, ΕἸΠοῦδὶ οὗ δίάοη, Μειῖπι οὐ Αϑῃδοά, Καπιπιυπυηδαδὶ οὗ 

ΜΜοαδῦ, Μα]κγαπηπια οὗ Εάοπι, αη ἃ οἴἤοτϑ, ἃ5 Ὀστὶησὶπρ Πἰπὶ τίο ἢ Ῥγοβθηίβ δηα Κἰβϑὶην 

ἢϊ5 ἔεει (432. γι; 1.8. 11. οἡ)].. Τῆς βαῖηα κΚίηρ ἰ5 ἱἰποϊ μιά οα Ὁγ Ἐβαγῃδάάοη ἴῃ ἢϊ5 
|1ῖςῖ οὗ τὴς. {νεηῖγοῦνο ἰθυΐίαγΥ κίπρβ οὗ (π6 ΗΠ 9 (4.182. 86; ΚΔ. 1ἴ. 140). 

ΑἸ πη ΠΑ Ὁ], κΚίπρ οὗ ΑἸηπιοῃ, 5 ἱποϊ μα οα ἱῃ ἃ 5ἰπιῖατγ ᾿ἰ5ῖ οσσυγγίησ ἰηΠ ΑΞδυγθδηὶ- 

Ρδ]᾿5 Αππδὶβ (482. οχ; 18. 11. λ4οἕ.). Φ. Ὁϊ4ὶ. Τιυρᾶ. { Οὐ 760. 1. 
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ἐνι Βεολδε ὧδγ εαίνεες τ8ο6, 1. 8). ---3. ΓΝ Ρ] 65 τῶν πόλεων αὐτῆς. 
ν 

Φ κ»ὸυ:. ῬἘΠ5 Ῥγορεῦ Ὡδπης. --- ἼΝΦ2] 65 ἐν ἀδυναμίᾳ. “Ὁ μιμδνι 5. Ῥ ἐπ 

τορδμ,, ἴον 1815 δηὰ ἔο]. ψοτά. --- 7027 6645, 3 οοὐά. ὃΐ Κεππη. δηὰ 2 οὗ ἀς 

ΕΒ. τ ὕγϑιν (80 Ηἰτγβοῖ). --- 8. Π210:] ῆε. ΠΡΌ, βἰἴπος Μοδὺ ἰβ τρᾶβο.; 
80 δ'5οὸ γ»7Φ (9580 Νον., ΕἸἢ., 1,δῇσ, Οεϊ.). 

14. “ηοαδ] Τῆδ δοοουηΐῖ οὗὨ 186 οτρίη οἵ ΜοδΌ ρίνεῃ ἴῃ θη6- 
5158 5: ΠΡΪΥ ἰπαϊοαῖος 5" ἴῃ ἴῇ6 παϊϊΐϊοῃ ννὰ5 οἰοβοὶγ τοϊδῖεὰ ψ ἢ 

ἴ5γδοὶ, δὰ αἷσο ψἢ τἴὴ6 τ άΐοσ πδίίοῃ οὗ ἴῃ6 Ατηπηοηϊῖθθ. ὙΠΕοΙγ 

ἰδληρύαρα ννὰ5 ἃ ἀἸαϊδοῖ οἰοβεὶν 411|6δὰ το τὴς Ἡδφῦτον. ΤὨοῖγ απ 

(ς41|16ἀ ἰδ, τῃ6 ἰονεὶ, οσ πῶ, τ (ἢ. 516) ννὰβ ἃ ρ᾽αΐδαυ, ἔγαϊτα] 
Δη ν6}}] δάδρίεἀ ἴο δρτίουϊυσχε (15. 1655 Βα. τ 2 Κι. 42), ψῃϊοἢ 
γὰ5 {πε Ὶγ οἢϊοῦ οσσυραίΐοη. [118 ἰδηρῖῃ νγὰβ ἀῦουϊ ΠΗ͂ πλ1165 δηά 
115 Ὀσοδάτῃ {πιτῖγ, δηὰ ᾿ἴ νγᾶ5 σαρδῦϊε οὗ βυρροσγίίηρ δῦρουΐϊ σοο,οοο 

ἸΩΔὈϊΔηῖ5σ. Αἱ ἴπ6 {πὸ οὗ {π6 Εχοάπς9, ἴῃς Μοαρὶϊος δὰ δῃ. 

ογρδηϊζεα Κίησάοιῃ (Νὰ. 227: 5.5.1 ὙΤΠΕεῖν τοὶ ρίοη ψγὰ5 Πθποῖμο- 

ἰδῖῖς, 16 1, ΟὨΪΥ ροά τηεητοηδά ἴῃ τῆς ΟἹ Τεβίδπχεης Ὀεΐηρ ΟΠο- 

τηοϑῃ (Νὰ. 21 [6. 48). Τῆς ἔογῃ Αϑβῃϊαγ- ΟΠμοιηοβῇ 4150 πιθϑὶβ 
15 οὐ ἴῆ6 Μοδθϊῖα βἴοῃθ, ᾧ ρουῆδρβ ἱπαάϊοατίηρ τ 6 δηαἀτορΎῃοιβ 

Ὠδῖιτγα οὗ ἴῃς ἀοῖγ. ὃ ὙΕΙ͂ Βδαὶ- θοῦ, ψῆομπι ἴῃ6 [5Γαρ] 1165 ᾿γοσα 

Ἰεά ἴο ψοσϑῃϊρ ἢ ἀπομαβῖα στῖϊεβ (Νὰ. 2515), ννγᾶβ ὑῬτοῦδΌΪΥ [ῃ6 
5816 Εν] γ, Κηονῃ 45 ἴπε Ἰοτὰ οἵ Ῥεοσ. ὶ [Ιἰ 15 ἱπρτοῦϑὺ]ς 

ἴῃπαιϊ ἴδτα Ἔνϑῦ δχίϑί θα ΔΠῪ οἴῃ δὶ ΟΥ βρὶ τὰ] τηονετηθηΐ ἰῃ Μοδὺ 

5, ΔΓ ἴο ἴπαϊ ἰουηα διηοηρ ἴ[ῃ6 Ηθῦτγονϑβ. 

ΜοαΡρ᾿β θουπάδτίεβ ἴο [ῆς ψοβῖ δηα βουϊἢῃ ψοσα οοπβίδηϊ, νῖΖ. ἰῆ6 Ποδά ὅὃοδ 

δηά ἴῃς ὕτγοοῖκ οἵ ἴδε ψῖ]ονβ, Οὐ δαγ- 61. Π]1Ά8ὺ (15. 151); Ῥυϊ ἴο ἴῃς εαϑί δηὰ 

που {Π6Υ̓ νατίοα, ΑἸ Πουρἢ υϑυδ}νν ἴμ6 ὈΟυΠΔΥῪ ννᾶὰ5 ποᾶῦ ἴῃς τίνες Ασῆοῃ 

(Νὰ. 2113). Τα σουῃΎΥ 866 η)5 ἴὸ ἢᾶνεα ἢδα πιᾶὴν οἰϊϊε858. ΔΝ Βεῖδες Ἐδυθθη 

δηὰ (δά οοσουριεα ἔεγγογυ Ὀεϊοησίηρ ἴο Μοᾶῦ (Νὰ. 323:33) 5 ἀουλταὶ 

(ϑι8άΔ. ΟΥ̓Δ 1. ττ6 6.). Νὸ πιεπίϊομ 15 πγδάς οἵ Μοδρ ἰη δες Απιᾶγηᾶ ἰοίζοτβ 

ἴδυ5 ατγ ρυ ] 8ηεὰ; Βυϊ ἰτ νγὰβ ὑγορϑὈΪΥ ἱποϊ 64 45 ἃ ρατὶ οἱ ἴἰῃε Ἐργριίδη 

Ῥτονίῃςς οὗ (δηδᾶημ. [1ἢ ἃ ἰἰϑδῖ οἵ ἴῆε σοπημεϑῖβ οὗ Ἀδῃιβεβ 11 ἴῃς πᾶτε μα 

οσσυζβ (ϑαγςς, 1... 7) αἱ. 21, 1.3). ΤΏε ἀρρταβδῖνα ομαγδοῖου οὗ ἴῃς Μοδὺ- 

ἴϊε5 5 δἰμἀδὰ ἴο ἴῃ 15. 16 ΖΡ. 219 76. 483.2. ἌἼΤΠε Βδαδὶ-εοὸῦ δῃὰ Βαϊδδαπὶ 
ἱποϊἀεπῖβ ἅτε οὗ βρεςοΐϊαὶ ἱπίεγεξί, ὙΠεῖς νετε ψγᾶῦβ νυν] 5γα6] ἴῃ (86 {1π|6 

οὗ ἴδε Τυάρεϑβ, τεβυϊεηρ βΏΔΙν ἴθ τς ἀείεαϊ οἵ Μοαὺ (εἴ. Νὰ. 2121-581 (Ε), 

Τ7Τυ. 215.99 1112.:28).. ὝΔετε ννὰβ 1{π||6 Ποβγ, ἢ τῆς ἐχοερίίοη οὗ ἃ ννὰσ ἴῃ 
540} 5 τεῖρῃ (1 5. 1447), {Π] Ἰαῖς ἴῃ ἴῃς τεῖρῃ οὗ Πανὶ, ψῇεη, ἔοτ βοηῖα τὑπ- 

Φ(ί, Β4.; 5.8. Ο ΚΠ 1. 278. ἘΒυῖν. ΚΙ. ΟΛΊΊ. 2031. 1 }ης 17. 
ᾧ διὰ. ΟΨ1, 1. τι. Ι δία. Ο ΚΠ. 1. ττῷ ῖ,, Ὅτ. δὲ. 63. 
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Κκηονπ τοάβοη, δα κυδάυσα [ἢ δπλ τ οταςὶ τοτίυτος (2 5. 85 15 1 (Ἐ. 185 11). 
ΤΈΘΥ ΡτΟΡΔΌΪΥ ταπιδί ποὰ ὑὐἰθαΐατγν {}}} τῆς ἀἰνί βίοι οἵ ἴδε Κίηράοιι (1 Κ. 11}). 
Ἐν ἃ ἴἰπ|εὲ [ΏΟΥ ἃζὰ Ὡοΐ Ἔχργεβϑὶυ ταεηϊοηθὰ, ὙΤΏδη Οττὶ οὗ [ϑγαεὶ κυδάυςὰα 

ἴδεπὶ (Μεβῆδ βἴοπο, Ϊ5. 4 ́ [.), ἀπὰ [ΏΟΥ σοπιϊπυεά {ρυΐϊδΙγ ἴο ἴθ Νοείδοσῃ 

Κιηράοιῃ (2 Κ, 35). Αἴϊες ἴῃς ἀδαῖ οὗ Αὔδὺ οὐ ἀυτίπρ δὶ5 τεὶρῃ (2 Κ. κἱ 

45), ἴῃῇε Μοδθῖϊεβ ὑπάοσ Μεβῆα τενοϊζεὰ δηὰ βεουγεὰ εὶς ἱπάερεηάεπος 

(Μέεβδα κἴοῃε, ςἔ. 5δῖα. ΟΥΠῚ. 532-6; Ἐπρ᾽ 5} ἰγαηβίδιίοῃβ οὗ [ἢ]5 ἱπϑουρίῖοι 

ΤΩΔΥ Ὁς ἑουπὰ ἴῃ Ὦγτ, «55:5». ΡΡ. Ιχχχνυ--χοὶν; Βεπηπεῖϊ, αὐτί. “ Μοδὺ," 242. 11. 
40η1.; Ὁτν. τί. “" Μεβῆδ," 28. 111.; Β4]1], Σέρλ ,γον»; δε Σαςί, 240), ΝΕ ϊςὮ, 

ΔΡΡΑγεΠΥ, με πανοῦ ἀραὶπῃ ἰοβὶ ἴο ϑγδεῖ, Εὸσ ἴῃς νίενν [μαΐ τῆς δδϊπιδῃ 

τηοπιοπεα ἴῃ Ηο. 1οἷς 85 δβανίηρ ἀεβίγογεὰ ΒεῖδΒ-Ατῦεὶ ννὰ8 ἃ Κίηρ οὗ Μοαδῦ, 

δες ἴῃς ἀἰϊδουδδίοῃ {72 σα, 

15. δεεαμδε 2λεν ὀμγηισαῖ ζὴς ὀοπες οὗ 2ὴε Αἱηρ οὐ Ξάο»ι Τῆς 
πδίυτγε οὗ [ἢ δοῖ ἰ5 υποοτίδίη. Ἀοοοτγαίηρ ἴο {7 τῆς νψοτάβ Ὁ ἀϊγιξ 
ἔο! ον Φορα. ΤὨΪ5 845 δ θη ἴδκεη ἴο πιοδὴ ἴῃ Ὀιυτγηϊηρ αἰϊνα οὗ 

τῃ6 Κίηρ τπηοηπΠοηδά," οὐ ἴῃς Ὀυγηΐηρ οὗ οηα ῆο Ὠδὰ Ὀδδὴ Κ|]]ε ἃ οσ 

Ὀυποα. ἡ ὙΤηδ νογάβ Ὁ ἤΐηις αὐτὸ βϑιρροββεά ἴο ἀδβοσῦῖδα ἴπ6 τηδῃ- 

ΠΟΙ οὗ ἴὴ6 ὈυτηΐΏρ, 85 ᾿ἰΠ16 15 Ὀυτηθα ; ᾧ οΥ ἴῃ6 ταϑαϊὶ, ἴο ἀυϑῖ, 2.6. 

ΘΟΠΊΡΪΘἴΟΪΥ ; ὃ οἵ, ἃ5 ΤΏδηυ ἘΑΌὈΪ5, ἴο πλάκα ᾿ἰπι6 υβεαἀ 45 ρ]δϑίοσ- 
ἴησ.}} Εογ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ Η!σβοῆῖ, σ.5. 51} τηογα ὑποογίδίη 15 

[ἢ 6 Ῥουβοηδὶ δ] ] υϑίοη ἡ Ιοἢ 15 Ἰηϊοημάδα, [5 [6 τείδσεηςς ἴο 2 Κ. 

4, ἴὴ6 80η πεσε Ὀεὶπρ σαῖῆοσ τμδῖ οὗ ἴῃ6 Κίηῃρ οὗ Εάοπὶ νῇο ἰ5 
οδρίυγοα ΌὉΥ ἴῃς Κίηρ οὗ Μοδὺ Ὀείοτε ἴῃς Ὀδῖ|6 Ῥερίηϑὺ  Βυῖ 

(4) ἃ Κίηρ, ηοὶ ἃ Κίηρ᾽5 50ῃ, 15 τηθηιοηδα ; (ὁ) ἢο οδ)εςσϊίοῃ 

οοὐἱά Ὅς ρῥτεβοηϊεα ἴο ἴπ6 σίρῃϊς οὗ ἃ σοπαιθοσ ἴο ἀο 85 ἢ6 

Ρἰοαβθὰ νι 4 οσαρῦνα ἀκοὴ ἴῃ ψὰῦ; (ὦ) δοσοσζάϊηρ ἴο [οβαρῇυβ, 

(ἢ6 Μοαρῖῖα Κίηρ οἴεγεά ἢϊ5. οσῃ βοὴ ἴο Μοϊοομ. ""'͵: οὐ ἰ5 ἰἴϊ ἴο 

5016 ἱποϊάδηΐ ἴῃ σοηηδοζίοη ψιῖῃ 2 Κ. 2, ἐς. ἴῃς. σαρίυτε οὗἉ τῇ6 

Κίηρς οἵ Εάοτῃ ὨἰτηβοὶΓ ἰπητηθ ϊαῖεϊγ δῇοσ τῇς ὄνεηΐ τοϊαϊθα ἴῃ 

2 Κ. 47, οὗ νῃϊοῦ τῇ6 τοοοτάβ ἀο ποῖ βρϑακϑιί Απά ἀϊά τῃ6 

ογίπηθ σοηδὶϑί ἢ ΘΗ͂Υ ἴῃ ἀἰδιαγηρ ἴῃ6 ρϑᾶςθ οὗ ἴῆ6 ἀδδὰ ἴῃ τἢ6 

ἔτανε (εἴ. 2 Κ. 235), ΌΥ Ὀυτηΐϊηρ ἴῃς Ῥοάγ, ρεγῆδρϑβ, οἡ ἴμε ρζανθ 
1156 177 δῃά βοαδιζοσγίηρ ἴῃ6 565 Ὡροὴ ψδῖθσ οὐ ἴῃ ἴῃς αἱγὸ (Ι΄. 

]05. 5. ὙΤΠε ]ἐν5, πκΚ οἴμοσ ηδίίοηβ οὗ δηϊαυ!γ, οοπϑίἀοτοά 
οἴξῃσθϑβ ἀραϊηϑβί ἴῃ ἀδδὰ 85 τηοβὶ ᾿Ἰτηρίουβ δοῖβ. 1 ΤΏΘΥ ἰάἀδηκῆρα, 

5 Ος5., Οεῦ., Μαυ. «Ὁ ΚΙ. δηὰ πιοϑὶ πιοάθγῃ σΟΠΊΠ,. 44 Θοῃτῦ. 

Ὑ [ἐτ., (αἹ., ΗἸ., Κα. Ι] ὃο αἰϑξο σοῦ. ἘΠ Ηἰ. 
ΤΈΕοΚ. « ΚΙ., Ογτῖ!, ΑΌαγ., αοῦ., ΜΊςἢ. 

τ 5ες ἐνῷ. ΕΥ̓ΘῪ, 70ἀἱ, δεεεησίακδε ἐπα ϑδεείεν ἐμ ἐπ αὐΐ. Πγαεῖ, ϑοῦναιν, 2 κα: 
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ἴο ἃ σογίδιῃ οχίθηϊ, ἴπΠ6 σταν σὰ (6 νοι] οἵ 5ριπίβ, 50 ἴῆδϊ 

ΟἿΪΥ ἴῃοβα Ὀυτίεα τἰορεῖμοσ σου] δϑϑοοϊδία ἢ δδοῇ οἴμοσ, ἢ }}6 

τῆς υῃρυτ θά, 45 ψῖ ἢ τῃ6 ατοοῖκϑ δηα Ἐομηδηβ, οῦα σοηδιἀογοά ἴο 

ΨΔΏΔΕΙ 85 ΓΟ 511655 5ριγι 5 ἢ ὯΟ ἤχεα δροάθ Ηδηςασ, οζειμδίίοη 

ψᾶ5 σοῃεπηηδα, ψΏ16 οι θα] πλΐηρ ννᾶ8 ἃ οογγηοῃ ργδοξΐϊςθ. ΤΉθβα 

ἰάθαβ ταν ὃς ραϊμβογεα ἴτοιῃ ναγίουβ ραββδᾶρθβ (1. 2153 705. τοῦ 
2 Κ. 23.518 Ἐς, η95.5 15. 14} 6653 [6. ,65).5 Οἵ ννᾶ5 ἴῃς οσίπηδ σοη- 
ποοῖεά νι δοῦλα ἱποϊάεηΐ οὗ ψῃϊοἢ ὯΟ τοοοσζαὰ 15 δηγνῇογα πηδάβδ, 

(6 ἀαῖες οὗ ψῃϊοῖῆ σαηηοίῖ τῃοχοίοσα ὈῈ ἤχεά, τῃουρἢ ῬγοῦδὈΪΥ 
ἰακίηρ ῥἷαςε βῃογν Ὀδίοσα [15 ρσορῆθου ὁ 7 ΟΥ̓ ἰ5 [15 πεσεῖν ἃ 

ἀϊδοετγτεηῖ ἴοόστη οὗ [6 ἰτδαϊοη ρίνθη ἰῃ 2 Κ. 427,1 δηά νδβ ἴπ6 

Κίηρ οὗ Μοαῦ Μεβῆα, ψῆοβθα Ἵομαζαςῖοσ 85 ριϑϑεηϊεα ἴῃ ἴα 

Μοαφῦϊϊο βἴοῃςα βθϑῖὴβ ἴο 6 ΘΠ γον σοῃδιϑῖθηΐϊ ΨΠ ἴῃ 6 ταρτοβϑεπίδ- 

[ἰοὴ5 πεῖ τηδάθΡ [{ ἢδλ58 Ὀδδεη ποῖθα ὃ ἴμαὶ ἴῃ βίῃ ἰ8 δραϊηϑξί 
Ἑάοπι, δῃά ποῖ δραϊηϑὶ [5γτ86]. Τὴθ δητσγα ράϑϑαρο, δἰ πουρὴ 1ἰ 

5 ἴῃ 6 Κοαγ-ηοῖα οὗ ἴπ6 ῥίθοθ, 15 θυ] ἀθητν οὔβουγο. [Ιἰ 56 ἴπογο- 

ἴογε βιιρρεϑίεα ταὶ ἴῃς ταχὶ Ὅς τηοάϊῆεα 45 ἱπαϊοαϊθα ἃῦονε: 75 
ργἶκ το αἰεεείγαίς 1201.6 ἐξα δεεαμδε 97 υἱοίσπες οηε 20 (οὐ τῳ. 

,)εγεά ὁγ) “Μοα Ὁ] ΤὨϊβδ ρυγροβα- οἴδιθα ἤονν σΟΙΓΕΒΡροη ας ἴο ἃ 

5 ΠῚΠΪΔῚ οἷαιι56 ἰῃ 113, Ιῃ οπ6 οᾶ56 δῃ δεῖ οὗ νη δ] 51 νγᾶ5 σοτὰ- 

ταϊϊτ6ἀ, νἱὶΖ. ἴ[ὴ6 ΠΡΡΙηΡ ὉΡ οὗ ψνοπηθη ἢ οΟὨ]]ἃ, (ῃ6 Ρύυτροβα 

Ὀεΐηρ, Τευιοίεϊν, ἴο ᾿πμούθαβθα [ΠΟΙ [ΟΙΤΙ ΟΥΥ ; ΠΟΙΘ 15 Δηοῖμο  δοῖ 
οἵ ναηάδ]σπλ, ἰῇ6 Ὀυτγηΐηρ οὗ ἴῃ 6 Ῥοπα5 οὗ ἃ τογαὶῖ ρείβοῃδᾶρδ, 

δηᾶ ἴῃῆ6 Ρυγροβα 5 ἴο ἴακα νθηρδᾶποθ, ΌὉΥ ἴἢ15 ἀδβθογαϊίοῃ οἵ τῇς 
ἀεδά, ἕοσ νἱοἰϊδηςς ἄοης ἴο Μοαῦ. Νοῖ οἠἷΐνγ ἰ5 ὙἸ Ὑπουΐ 5ἰρ- 
ηἰβοδησα, Ὀυΐϊ αἶδο ἴῃς οἰδυβε, 4541] οαό «λαῤ αἱ ἐπα περι, 

ΟΓΙΏΔΙΠΪΥ ἱπίεσργοῖθα 85 ἃ ἀθβοσιρίίοη οὗ ἴῃ 6 πίη 5 ἀθαίῇ. -- 

Ζὰες δαίασεες ο7 Αεγγγοϊά] ΕἸΠΘΥ ἃ ἤδπὶα ἴοσ Κιτ- Μοδϑ, [᾿ ἃ οἰϊν ἴῃ 

186 σουΐπογη ρατὶ οἵ Τπἀδῃ σαρίυτγεα Ὁγ ἴῃ6 Μοαδθϊϊεβ (7105. τς. ; 

ΟΥ (ϑΐῃσε ἤθε ΑΥ 15 τηδητοησά, Κογυγοόίῃ 5 ἢοῖ ἰουη 4) δηοίῃοῦ 
ΔΙ ἴογ Ατ- Μοδῇ, τηρητοηδα Νὰ. 21. 15. 15᾽, ποῖ ἀρρθασχίηρ ἰῃ 

δεδεε παχὰ αάἷδρε 7οάε; Μαῖϊμεβ, “" Ὅς ἀοοάεηνεγεοοτγίηρ Ὁ) [5γαδὶ," 7ΤᾺΆ 7. Τυΐγ, 
1οροῖ; ὅ8ῖΔ. δὲς Αἠμεεί. Ῥογείελμησεη υονι Ζμείαπα πασοὰ ἄφρε Τοάδ,; ΪἸετετηΐαϑ, 2 ἐδ 
Βαόγέ,.- Ατῖνν. Ῥογείεἠμηρεέη νονὶ Ζμείαη παεὰ ἄτρε Τούς; Νον. Αἄγελ. ἷ. τ88,, 320; 

ΒεηΖ. 4γελ. τός ἢ; ΜΜΕ5. νοῤβΆ. 308; 05. 4“5.»|. ΧΨΝ!. γ; στ πείδεη, 2», “ἠμεη- 

ἐμδίε: μπᾶ ἀφ ζγγεϊσίο δγασῖς; ἀπὰ (ἢ τείδγθησεβ ἴο Ατδῦϊο ουβίοπιβ οἰϊεὰ Ὁ 
νγνε.1, νὶς. μΔδ-α.ρλᾶμε ΧΤΊ. τι αι; δαϊλιγ Ν. 178, τ2; 203, 23; ας. Ν'. 47,1. 

5 (, δοῃτὅ,, Ηἰ., Οτ.; ΝΝΈΚΞ. οοῤά. 3907; 5.4. Ο ΚΠ. 1. 4“21τ|. {Ἐν. 
7 Βα. ᾧ ννε, [] 7.5. Εν. Μῖι, 
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]6. 48; οἵ ἃ ρἷδες ἀϊδδγεηῖ ἔτοτὰ Ὀοῖῃ οἱ ἴπ 656," οὗὁὨ πῃ ϊοῇ τηθη- 
το 15 τδάδ ἰὴ 6. 4853, ΟἋἐ (΄, νηοῦ ἰτεδῖβ 1 85 ἃ Ἷοητηοῃ 
Ὠδῖῆθ. Τῇῆδ ΟἿ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ βἰδπάς ἔογ Μοδῦ, 85 Παιηδβοιβ σεργο- 

56ηῖ5 ϑυγία, ἴσοι ψῃ]οἢ ἰἴ τὴᾶὺ Ὀ6 ἰηΐειγεα τὺ τἢ6 οἰἵγ νᾶ5 δὴ 

Ἰτηροτγίδηϊ οὔθ. Τῇδ γείεγσθηςα ἰὴ ἴῃ6 ΜοδΌθϊϊα βἴοησ (]. 1.32) ἔλνοτβ 

ΕΑ] 5. νον μαΐ [ἃ ἰ5 Δποίθευ Ὡδιὴθ ἴοσ Ασ.ΐ ---- μα σλονδηρ 

πα τοῦὰ το τομπά 97 ἐδε ἐγιενιβῥε Οἱ, χα" το ὰ τὐσεδηρ ἐπὶ τὲς 

(αν οΓ δαί; τῇς. ττυτηρεῖ 5 ᾿πισοάυσεα 45 ἱποϊτηρ ἴδηι οἡ ἴο 

οσοοηῆϊςοϊ (οἢ 76. 41 ΖΡ. 1᾽5 70. 239532.---3. Ζλε μάσε... λτγ 2γίπεθ 
Ιη ἴῆ6 παστονγεϑί 56η86 ἴπε πάρα νψουἹὰ Ὀς ἴῃ6 Ὠδδά οὗ ἴῃς πα! οἶαὶ 

ϑυϑίθῃ ; ᾧ Ὀυϊ ἰΐ 15 σα Ποῖ ἃ ψοτζά οὗ ρεποσγαὶ ϑἰρηϊβοδηςθ, ΔΡΡ] Δ ὉΪς 

ἴο ἴη6 Κίπρ (εἶ. ΜΙ. ςἦ, οὔα οὗ σψῇοβε πηοίίοηβ ψγὰ5 ἴο πάρε ὃ 
(2 8. 815 τοῦ τ Κὶ γ7 76. 2113), ἀπά ἰ5 ἰ8 υδεα ἰῃιθη τ] ο, Δ} γ ἴοτ 
Κιηρ ;|Ῥογθαρβ, Ὀειῖοσ 51}}}, 4 δῆλα ἴοσ ἴἢ6 Πρ οϑὶ οδῖςετ (ςο. ἴῃς 

Οασγιβαρίηϊδη «δογζοζε5), οὐ τερεηὶ "" (οἴ. 2 Κ. 155); οἵ, ἴῃ ἴῃς 

ΔΌβοηςσΘ οὗ ἃ Ῥτοροῦ Κίηρ, νᾶ554], ΟΥ̓ Ρτῖησςα Δρροϊηϊοα ὮὉγΥ ἴδε Κίηρ 

οὗ 5γ6].}} ὙὉὍη6 ἔδιηϊηϊηθ ῬΓΟΠΟΌΩ τηρυδὶ σοίοσ ἴο ἴπ6 ᾿ἰδηά, ζ 

αἰ μουρ ΜΝ 6] δαβθη ψουὰ σἤδηρα 1 ἴο ἴῃς τηδϑου 6 85 σείογ- 
τηρ ἴο 24 γμήάρε, ἴο ψῃϊοἢ ψοσα α͵8ο τού ὰ ἀΐνι τοίετο. ὍὨα οἷοβα 

τοβοιδηςα ἴῃ τπουρῆς Ὀεΐμταθη )᾽ δηὰ εἰ 5ῃουϊὰ Ὀὲ ηοϊαα. 

Ετεααυδηΐ τηοηϊοη οὗ Μοδὺ ἰ5 τηδάδ ἴῃ ἴῃς Αβϑυτγίδη ᾿πϑοτ Ρ[ΙΟΏ5, 

ἐ.ρ. ἴῃαϊ ϑαϊαιηδηι Ῥα τὶ ραῖα ἴο ΤΙρΡ αἰ ἢρΙΪΘβοσ 111., 8 ὃ ΟΠοιηοβῆ- 
πδάδὺ ἴο ϑϑηῃδοθουῦ, || Μαςυτὶ το Εβασῃδάάοη δηα Ἀβϑῃυγθδῃι- 

ρα 44 ΤὨς ρο]ϊογ οὗ Μοδῦ β86επὶβ ἔοσ ἴῃ6 πιοβὶ ρατί ἴο ἢανθ θδεη 

᾿ ΒΔ. 1 ΕΙ. 52,84..; Ὅτ. ΤΕῈοΚ. ᾧ 15., Ὁ τ. Ι Βα., Κς., Νον. 

{Ὀυ. “4 γε. ΟἩ Ἐν, Ηἰ., ΟΑ5. ΤΙ ΗἸ., Βα., ΟΑ5., Μιε, 

δή Μοδὸ νᾶ5 βυθάιιεά ἰπ ἴῃς οουγδα οἱ ἴῃ6 ννεβϑίεσῃ οαπιραΐρτι νυ ἢ τεβυ θα ἴῃ 

ἴΠ6 65. Δ} 5 πηοηῖ οὗ Αϑϑυγίδῃ βυργεπιδοῦΥ ονοῦ Ατηπιοη, Αβκείοη, ᾿υάδῆῃ, Ἑάοτπι, 

(428, ἀπὰ 5οπια ϑγτγίδη κἰαίΐοβ, 5.6 4232. 5χ; (Ο7.1. 249: 18. 11.221. 

Π Τῆς ἰδυῖα οὗ Πα πιοϑβηδαάδο ννὰ5 γϑοεϊνεὰ ἴῃ οοηπεοίίοη ὙΠ Θεη πο τ 5 

τηϊγὰ οαπιραίρη, νοι ἱπουάοα τῃ6 ονεγίηῆγον οὗ δ᾽ ἄοῃ δηὰ οἵμογ Ῥῃοεπηίςοϊδη 

οἰτ65; ἴπη6 Ξυδ)εοιϊίοη οὗ ϑαπιαγία, Ατναὰ, ΒγΌ]οβ, Αϑῃάοα, Απιπιοη, ἔάοπι, Αϑκείοη, 

δηά ἙΚκτοη; τὸ ας οὗ ΕΠ Κεῖ, ἀπὰ τῆ6 εἰοζε οἱ ]εγυβαίοση. ὅες 4242. γι ἢ: 

(ΟΤ7. 1. 284; Α(8. 11. οἱ Ε΄. 

“4 Μυςυτὶ οὗ Μοδὺ ἰ5 ἱποϊυάδα δπηιοηρ (ἢς “ Ὀνεηίγ-ῖνο Κίηρο οὗ ἴῃς ἰαῃὰ οἱ 

αὶ, οἵ (με Ξοδ-οοαβὶ δηὰ 1ἢ6 τιϊάἀ]ς οὗ ἴπε 568" ἡαπιεὰ δ5 {τυ ίδτΥ ἴο Ἐβατῃδά- 

ἄοπ δπὰά ἴἰο Αϑῃυγθαπίραὶ. ὅ6ες 4242. 86, οοῖ.; (ΟΤ. 11. “οἵ; 18. 11. 140, 230 ἴ. 

Α 5υςοδςβοσ οὗ Μυςυτί, νἤοβε πᾶπης ἰ5 4υἱϊ6 υποογίδίη, ἰ5 πηεπίοη θα ΌΥ Αϑδυσθδηὶι- 

Ῥαὶ 85 ανίηρ ἀείεαιεα Απιπιυιϊδάΐη, δῇ Αταρίδῃ οἰΐεί: “ ΟΠεπιοϑἤῃ-Αϑίασια (7), 

Κίηρ οἱ Μοϑβϑῦ, ἃ να554] βυῦνπιἰϑϑῖνα ἴο πιο, Ὀγουρῃΐ δοουῖ 15 ἀοίοαϊ ἴῃ τἴμ6 δεοϊὰ οἵ 

Ῥβῇ ες." 866 Ο. 5π|ῖῃ, ᾿έέονν ο7 “τ: ἀμγδαπίβαί, 188, ἈΝᾺ]. ΟἽ. ἴ. 209. 
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ὋΠ6 οὗ ρΡοδοϑῆι δοοδρίδηςς οὗ ἴῃς Αϑϑογτίδη ἰοσάβῃ!ρ ; δ ἰθαϑὲ ὯῸ 
Τεοοτὰ οὗ ΔὴγΥ 5ἰτυρρία Ὀδίνεθη Αβϑογτία δηᾶὰ Μοδὺ 15 ργεϑοῖνϑὰ 

οἴδογ ἤδη ομδ ἴῃ ἴμ6 ἤπλε οὗ ϑαγροῃ." 

1. ᾿00Ὁ] [πῆ. οδίγ. ψῖτὰ βυΐ, αἴος ὃν 18. ἃ ἑδνοσῖϊςε σοπβιγυοϊίοι ἰπ Αταος; 
οὗ, οσνι ὃν (18), Ὀγύ.π Ὁ» (16), Ὀυοπτ» (19), ἸὈῪΥ Ὁ» (111), Ὀγρϑ τὸν (118), 

ὈονΌσῦν (23), Ὀσϑο ὃ» (25). ΤΒε τῷ. 56. ῥτοῃ. 15 υβεὰ ἰπ ἔσο σαϑεβ τὶς ΠΟἸ]δο- 
εἶνε ἔοτοε: ΟΚ. 135 2; ἔν. 317. 1)» 2). -- Ὑ195] υ.5. [πηΐ. οβῖτ. Ἡ] ἢ 5 Ἔχργαβ8- 

ἴῃ Ρυτροβε, οἵ. Ὅοπὴ (15) ἀπὰ 2πὴη Ἰρθὸὺῦ (118); θυϊ οἵ ἴῃς οἴδετ ἔνε ἰμβίδῃσεϑ 

ψἤετε ἴῃς 5ἰπιῖαν σοπβίσυοϊίοη τηῖρϊ μαννα Ὀδθη ἐχρεοϊεά, οης (18) 88 ὨοΙἢ- 

ἴηρσ, ψ Ὦ1ς ἴουτ (19 111 26 28) Βανα βϑυποηγτηουϑ οἶαυ568, 4}} οἵὗἱ τι ῖο (εχοερὶ 

28) ἱπάϊςαϊς [ἢς 5ϊαῖς οἵ τοϊπὰ δῖος Ἰεά ἴο ἴῃς δοὶ οἵ βίῃ, ἐψ. ἰογρεί(υ]η 655 οὗ 

ἴῃς Ὀτοιῃετῖν σονεπδπηῖ (19), ἴῃς 5ιἰΠϊὴρ’ οὗὨ σοπιραββίου (111), βοῃ-οὈβεγνδῆςα 

οὗ Ὑδῆνν ἢ 5ἰαϊυϊες (28). ΤΈΣ τοοῖ τῷ ἢ ἰϊ5 ἀετίναιίνα Ἴ'᾽, Βα5 τς Ῥ͵ΤΊΔΓΥ 

ταοαπίπρ οἵ εογεπε ἐέρσ ἀνε ἀεί 07 νἱοίδνεσε, αἴεεροὶέγ οἴ, 18. 164 ]ς. 481. ὃ Ηο. 

1019. ---93, Οπ ἴδε ατῖ. ἰπ ΠΡ Ρ5] οὗ, 5,525 δηὰ 7τνῶ; Η. 4, 34 (4); ΟΚ. 
126 ε; Ἐν.8 277. Οπ ἰάἀεπειβοδίίοηυ ἢ Ψ ν. Ὀἱειγ ἢ ἴθ Μεῖχ, ἡγεῖ 1. 

220 Η.; αἷἶϑο ΖΖΔΥ͂. 11. το. --- ΔΛ] ΜῸΣ ἴοτ ποτ, δἰ πουρῃ Ἃ πρὶ τετιδίη ἴῃ 

18 8εηβε οἵ ευερ (οἴ. ΟΚ. 154, ποίς 1 (6)). --τ ν Ὁ] ΞΜ ἐμ αὶ ἐμπερρξ (.6, 

δε παίΐοπ ἰ5 ρἰοϊυτεά 85 ἀγὶπρ ἰπ ἴμς πιϊάβὲ οὐἨ ἴδε ἀΐῃ οὗ Ὀαζες, οἴ. Ηο. τοἷδ 

Ῥ5. 7423), 50 Ρυ., Ὀτ., ΜΙξ,, δ σέ. οἴ. επιεπάδιϊομ βυρρεβιεά δῦονθ, ἡ ΝὉ3 
ἐπ γείμγη 70, υἱοέεμες ἄορεε ἐο, νἰτ ἢ Ἃ οἵ ῥγῖοε (οί. Ομ. 2918 Ὠι, 1931), πὰ ἃ 
οϑῖσ, ἰῃ οδ)εςῖῖνε τεϊδι 5010 νν ἢ ἃ (ο]]οννίπρ δεηϊῖνε; Η. 8, 1 δ; ΟΚ. 1284. 

ΤὨς οδ]εοϊίνε σοηϊτῖνε 15 σοτηποη ὙΠ νγογάβ οἵ [ἢ 158 οἶαβ85, ἀεηοιίηρ Ἰμ] ΌΓΥ, εἴς.; 

ςἔ. ΟΡ.19 ΗΌ. 217, οτ 'κϑ' ἴῃ ἴδε τηεδηΐηρ, νἱοίδρηεε, αἰεείγείΐον, οἵ. Ῥ5, 408 76. 

467, Οτ. τεράξ 1.23 Ξξ ἐρε, 97 ὀδξεσιρέ οὐ» 7σαδ᾽ 9 »»ἱάε, οἵ. 15. 166, ἴῃ ψι ἰο ἢ τοῖς 

δεπος ἰ5β πηδάς ἴο ἴῃε ψε]]- πον 2γέας οὗ Μοδῦ. ϑοπὶδ ἴγϑαῖ ἽΝΨΦΨ 858 δὴ οἱὰ 

ῬΙΟΡΕΓ Ὡδιηδ, ρου ρ5 οὗ ἴπε δοζορο δ οὗἨ ΝῊ ἍῬ, σογγεβροπάϊηρ ἴο 2Ν}Ὸ 88 

ΤΌΣ ἴο ΨΥ"; οἵ. 7ε. 487 Νὰ. 2417 (γφ τεσν ). 80 Ἡοΐῆῃ. ΖΑ͂ 7. 111. 97; 

Ῥυξΐ ν. Νον. Ῥουῦδρ5 ἸΝΦ 15 ἴου 1.ΣΨΦ, ἃ νογτὰ ψῇῆηϊος, κὸ ὝΦὉ, βεοιῃβ ἴο 

ἀεδίσηαδῖς ἴῃς ἰαπὰ οὗ Μοδὺ ἰῇ 1 (ἢ. ς]}6, --- ΠΡΥΛΓ21] Νοῦν τιοάϊῆςβ ον οἵ 

Ρτεσεάϊηρ Ἰΐπς, ᾿υ5ῖ 49 ἴῃ 11", ---- 702] Νοῖς δβϑυῃάδίοῃ 88 ἱπ ὈΝ2 (1.39); ἴδε 

ἰηϊεἀεὰ ρδγδ} 16 }15πὶ 15 ον ἀθηΐ. - ΟῚ] ΤῊΪϊς ἰῃβίσυτηεηΐ ψὰ8 ἃ ἀσγρ, ἰΐ 18 

ΒρΘοΙ βοαΙΪΥ οΔ]]εα “' ταπιὶ 5 Πότῃ ᾽ ἰη 708. 69 .; ς(, ΑτΔὉ. δ), γαπες ἀονΉ5, 

διὰ Αβδυσ. ὅδρρατγι, γιομρέαΐε ροαί. ἴπ εαυῖν τἰπιε8, δοσοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ταὶ- 

πιά, [ΠΟΥ ψνεῖο, παίυτα! γ, στοοκοά; θὰϊ τἴπῸῈ τηοάδγῃ σάοληγ (υβεὰ ἱπ ἴῃς 

ΒΥΏΔΡΟΡαςΦ) ἰδ υϑυδ ιν βἰ ται ρῃηίεηςα δηὰ ἢαδϊϊοποὰ ὈΥ πεαῖ. [{ 15 ἴῃς οἱἀεκὶ 

ἴοττη οὗ ψἱπὰ ᾿πβίγυπιεηϊ ἴῃ ἴῃς ᾿ψοτ] ἃ 51}}} ἰπ υϑς, μΒανίηρ Ὀεεη Ἔπιρίογεα ἴῃ 
[ῃἢς Μοραὶς τἰϊι 4] ἔγοτπι [ἢ Ὀερὶ πη ἀπ|} της ργεβεηῖ ἦἄδγ. Τα σἀογαν νγὰϑ 

ΡτοῦΔΟΪΥ ἴἢς εδείϊεϑὶ Κὶπὰ οὗ ἱγυπιρεῖ, αηὰ ννὰ8 υϑεὰ ἴῃ ψαγ (7. 3527) αηὰ ἴο 

ταῖϑε ἴῃς αἷδγπι δῖ ἴῆς ἀρργοδοὴ οὗ ἄδηῆρεγ (Ατὰ. 36). [δῖον ἴῃ 15γ86]}᾽5 ἢ βίου 

5 8ες Χ8.11. δ4 1. ὙΥΚΙ. Κεμιησελγέαολες Ζεχίδμολ κερε Α. 7.3 (1903), 41. 
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{δε τυχηρεῖβ τγοτα δρργορτίαϊοα ὉΥ ἴῃς ῥτίδβῖβ ἔοτ 'βε ἰἢ ψ υβὮρ, πῃ βομηθ τα- 
δρεοίδβ βεσνίησ ἴῃς ρυγροβε οὗ [ῃε τηοάδτῃ στο; Ὀε]]. 

4, ὅ. γμάρνιση ὠῤοη ͵μήσλ. τ 5. τῇς ἴαχὲ πον 5βἰδηάβ, ἴῃς 
οἰπᾶχ οἱ Απιοϑ᾽5 ουϊουγοῖ ἀραϊηϑδὶ [ἢ6 ἡεὶρῃοτίηρ ἡδίϊοης, Ὀείοσα 

5:86] ἤευβοὶ 15 ἀδῃουησοδα, ἈΡΡΘᾶτβ ἰῇ ψοσγάς υἱϊεγοα ἀραϊηϑὶ 
Τυάαἢ, ψῇοβα ρυηβῃπηθηΐ 15 ργεαϊοῖθα οἡ [ῃ6 ρτουηα οὗ δραπάοῃ- 

τηρηΐ οὗ δῆτε 5 ̓Ἰηβί υςτΊοη. 

Τῆς ἴοττῃ οἵ ἴμε ρίεος, ἱξ τῆς οἴδυβε ὈΠΥΔΓΝ ὈΓΔΣΝ ἈΠ ΘΝ 5531» ὈΡΓΣῚ 
ἦδ οὐχ τε ἃ8 ἃ ρἷοβ5 (ν.2.), 15 ἰάφηϊίοαὶ νὴ ταὶ οὗ ἴῃς ογδςοὶεβ τγεϊδιϊηρ 

ἴο Ἴγτο δῃὰ Εάοπι, 1.Ζ. 5 - 2. Αραϊηβὶ ἴδε ρεηυ πα η 685 οὗ ἴπς εηΐγε υἱϊοτγδῆςς 

1 πᾶ Ὀς υγρεὰ ἰῃαὶ (Π6 5᾽ τι] ατὶτν ἴῃ ἔοστῃ }υ5ῖ πηεηϊομ θα Ραΐβ ἴῃς 5ϑεοϊίου ἰπ 

ἴῃς 586 σαορΟΥΥ τ 19:10 δηὰ 1}. 15. δηὰ δὴγ ἀουδὲ νὨϊοὴ δἰϊδςδεβ ἴο ἴΠ 656 

ογϑοϊθα πιυδὶ αἰϊαο ἢ αἷβο ἴο [ἢΐβ; ἔυγι βοεύπιοτο, ἴμδῖ σ΄ γεσσδυρῦοι οὗ τὶς 
οτϑοῖς σεπιονεβ εηςίτεῖϊγ ἴ[ῃ6 ἔοτγος οἵ ἴδε βυγρηΐ - 2 (ἢ. καὶ 20) ΣκῸ 

Ὦδνε εἰ; (δῖ ἰΐ 15 Ππηροββ: 016 ἴο βιρροξε {π᾿ “Ὁ 2 (ἢ. 245 δ 

]αάδἢ 50 ουγβουῖγ, ἀπὰ ἰπ ἃ πηδῆπετῦ 50 {ἴκὸ ἴ,. ..  [6]] (τ βῃοσί οἵ 

β'άς παίίοῃβ; πὶ ἴῃς ἴεττηβ οὗ Τυἀ 85 5β'η τε οὗ τ Ων “ἃ σίαπηαγα 

Δῃὰ οἵὨἉ Ἰδῖογ οτἱρὶπ (οἵ. γγὸθ κὸ νῆπ, θῖ, 4 αὉ δ ἀρ οα πἰρᾷ- 
4υΈΠΕΪΥ τεουττίηρ ρἤγαβοβ ζ0 οὖτεγυε ἐο ἐἷο, ἐο οὐνδρυσ « ἕ Κ. τς" οἵ 

ὲ , ΕἸ. 
[ἢ 5ἴγ]ς ἰ8 ἴδιπιδ, νᾶρυς, δὰ ψοακ; ἰμαὶ [ἢ δι΄ :ἐαὶ Ιβεῶςι ἮΝ ΒΕ 

7Τυάδῃ (οἴ. 2105); τῆδι [ἢ σοποϊυάϊηρ ἔογπχϊα [ΟΝ 15 ἰδοκὶπ| δ" ὃ 2 (ἢ. 

8';}) ἀεβου θεά, ἰταπβϑργοβδϑδίοῃ οὗ ἴῃ “ ἰπϑίγυσίιυε᾽ δηά [δε ρα 6 Αἴδα- 

Ὑαλν ἢ, 8 ἴοο ἱπάεβηϊϊε, ποῖ 50 ἥαρτδηϊ 85 ἴο ς]} ἔογ ἰΐ5 ἱπιγοάυσεις ἰὼ ἡ ἡ" 
1158 ῥΐαςθ, ἰπ ἔδοῖ, σπῖϊκα ΔΩ οἤδτρεβ τηδάς εἰβενῆετε ὈΥ Απιοβ, δῃὰ ουἱ 

οὗ ΒδυσΟΩΥ ψ] ἢ ἴῃς ἐοτπιυΐα, 20», ἐλεῖ»γ δ αμΣΡΥ ἐππἼογι, εἴς.) Βίῃςσς ἴ οσουἹὰ ποῖ 

ὃὉς 5Ξρεοϊβεὰ 85 οὴς οὗ ἴῃς (ἢτες οὐ ἔουσ. 80 υδπι, 7 λεοί. 27 Ῥγοῤά. τιρ ; 

ὟΥε.; 514. ΟΡ. Ἢ Ἵ. γι; Να].; (δε. ἱθπ ΝΕΆΒ., γοῤλ. ΧΥΝῚ. δπὰ 5Δ8.1. τς; 

Οοτῖ, 7ΖΔ.7. ΧΙΝ. (1880), τ16; ΟΑΞΘ.; ΝοϊΖζ 19; Νον., [δὴγ; Ταγΐογ, 228. 

Ι. 86: Βαυηδῆῃ. Βιῖϊ ποῖο ἴθ οοπβι ἀοσαϊίουβ οἴσοσζοα οὐ ἴδ οἴμον δαῃά: 

ἴμαϊ Πυάδῇ 5 ποῖ ἱποϊυἀδα υὑπᾶοτ 5ταοὶ ἴῃ 2577. δπὰ ἰξ 5 ἱποοηῃοεῖνδοϊς ἴδαῖ 

Ατῆοβ βῃου]ὰ ἢᾶνε οὐγῖοα Ππἀδῃ ἴῃ 5 νυ τθῃ βἰαϊετηεηῖ, ἐυθη ἰΐ, ῬεΥ 805, 
ἢςδ ἰαλϊϊοα ἔος οοτίαϊῃ τοαβοηβ ἴο τηδηϊίου ἰτ ἰῃ 5 οτδὶΊὶ βἰαϊοπιοηῖ; ἴδαῖ ἴῃς 

ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΡΥ ἴεγηιεὰ ευϊετοποιηῖὶς 8 ἴο Ὀ6 ἰουπμὰ ἰπ 15. 522 Εχ, 1816; (Παῖ 

[πουρἢ ἴῃς σμαγρεβ Ὀσουρῆϊ δραϊηϑὶ δὴ ἀγα ρεπεγαὶ ΤΟΥ τα σοτγοροτγαϊοὰ 

Όγ 15. 268, 18. 20 ο7-24. Δῃ ΑΥἸηοβ ΤΩΔΥῪ πᾶνε νυ ἰϑῃεά ἴο τέβεσνς ἴπε τότε βρεοὶῇς 

δΔοουβδιοἢ8 ἴοτ 56 ἀρδίηβὶ [5γαε]. 5ὸ ἽΝΕΘ. δγορά. 399 ἴ.; Κας. ΖἼρ4, 11. 347; 

Ουη., ΜΙϊ., τ. ΙΓ τὰ ράβϑαρσε ἰ5 σεμυΐης, 115 Ἰτοἀποῖίοι, ΟΥ̓ ἴΠ6 ργορβδεὶῖ 5 

ἀυς ἴο 5 ἀαεοῖτε ἴο ῥγενεπί [π6 οἤαῦρε οὗ ἐανογ 5πὶ ἰοννατά ἢΐβ οὐντὶ βεορὶς 

(0 41.) Τῆς τγεδβοῃβ ἴοσ τεραγάϊηρ ἴῃς οἶαυβε ἴῃ ν." Ὀεσὶ πηϊηρ “Ὡ ὈΨΤΝ 85 ἃ 

Εἶοββ ἃτ : (1) ἴδε σοτηραγαίίνεὶυ ἰαῖε ἀαῖς οὗ ἴῃς 1άεα Τςοηπίαϊπεᾶ ἴῃ ἰΐ, οἴ. 
Ἐχ, 321 Ὀϊ. ο13; (2) ἴπε υβὲ οὗ Ὁ5"219 ἴο ἀεξίρπαῖς ἰάοἶβ, ἃ υδεὲ ΠΊΟΝΙ 18 ρασδ]]εὶ 

ἴο ἴμαϊ οὗ οΝ3Π ψβϊο ἢ Δρρεαγεά δἷεν 7Ἔγοπηα 5 ἰπὰς (Νον.); (3) ἴὰς 
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αὐὶς γλιάμθβ5 οὗ ἴῃ 5υηΐαχ 85 ἰὶ 18 μεῖς ἱηισοάυοεὰ (ν.1.); (4) ἴδε ίαοὶ τδῖὶ 

18:6 5ΥτωσηςΓΥ οὗ ἴδε βἰγτορῃϊο διγδηρειηδηῖ ἰ5 εητγοὶν ἀεδισγογεά. 

4, την} (ὅ υἱῶν ᾿Ιούδα. ---- ΥΟΦ᾽ . .. ὈΌΝῸ] Ἐ τεπάοτβ ὈοΪἢ ὉΥ 3 Ρ. 85. 
-- ὈΠ5212] 56. οπι. βυῇ. Οὗ δἀὰάς ἃ ἐποίησαν. Ἔ ἑαάοέα «"α. --- ὈΓΙΛΠΝ .. . ὝΦΝ]) 
(ὦ [οἹ]. ΗδοΌ. ἰάϊοπι, οἷς. .. ὀπίσω αὐτῶν. -- ἫΣΥ ὈΊΡΓ.] 8 ρ᾽οβ5 (νυ.:.). 

4. 7μάαλ] Ουϊβιά6 οἱ [ἢ]5 ογᾶοὶ]α [Π6 ΟἿΪΥ βρθοϊῆς Γοίδγθῃσθβ ἴο 
Τυάδῃ τὲ ἰουηά ἴῃ 1 6' η}3 ο,5 Τυάδῃ τερτγοβθηῖβ ἴῃς βου ετη 
κιηράοσι, ἱποϊυαϊηρ Βεη]δγαϊη, 1ῃ αἰβι οϊ!οη ἔσοπὶ ΠΣ ΠΟΤ 15Γ46] 

(1 Κ. 1:2533).} Τα τε]διϊ οηβῃὶρ οὗ ἴΠ6 ἴννο πδιϊοηβ ννὰβ νΈΓΥ οἷοβα 
ἴῃ 5ριῖε οὗ ἴῃς αἰδγυρίοη, ἴοσ ἤούγενεσ [ΠῸΥ τὺ ἢᾶνε αἰβετοα 

ἔγομὶ δδο οΟἴδθεσ ἴῃ αϊδ]θοῖ, ἰῃ τεϊρίουβ ἰἀθα5 οσ ἰὴ ρονθσῃσηθηῖδὶ 
ΞΥΓρΡδίῃΥ ΠΟΥ ΕΓῈ ΟμΘ Ὠδίΐοη ἰῃ αἰβιϊποϊίοη ἔτοῖὰ {πεῖς (δηδδη- 

15} ἠεῖρρους. “. ἸΠἸΡΟΒΘΙ ΠΥ οὗ υηϊτηρ 411 ἴῃς ἰῃίεσεϑίβ οἵ 

νὴ Ἢ πη ἐῶν ΡΣ . 561 ἴῃ τῆς δαγ! οϑὲ τη65, δηά ἰἴ ννὰβ 

δηλ “πὸ ἊΝ ἐν ὍΣ ᾿ς δὴ [μαΐ 4 υπῃΐοῃ, ἔνθῃ δ η οἤεοϊεά, 

ς69), ψ8ὸ το. ἡ ΟΠ ρέϊνεεῃ 1(ῃς ἴἵνο Κιηράοπιβ δἰζεσ ἴῃ 6 

ϑοϊοπιοι ἴδε ἐ ἜΝ ΡΥ Εἰ ἈἱεῖοΣ (οἰ. τ Κ. Δ τυ 5}. 8 

οἵ ψνἈῖς ἢ νναϑή᾽ ν- ΘΒ ϑεσδ5 Ὁ ἢᾶνε Ὀξεῇ ὯΟ ΒΏ6ΟΙ4] σδιι56 [ῸΓ 

)εγαβαίετι μὰ. Κ᾽ ἡ  Θἢ. αὶ τὰ. -- Ζᾷς ἔστ οΥ Υαλινελ] ἘουΓ βἴαρεϑ 
Ἀεμοροατυβ τ της μι. ΠΔΥ 6 ἱτᾶοοα :ξ (1) ἀϊτεοιίοη οἵ ἰη- 
ἴῃ Τογδηι. ς ὃ : ὝΑΚΟΝ 
τῷῶσε, " ἴτοτῃ Ὑδῆνεῃ, ἰπ βοηοσγαὶ, ψιτπουΐ δὴν ἰθομηϊοδὶ ππεδηϊηρ ; 

κγίςα ἤοῖα οἰάστο, Ρχ. 1τΆ, υἱϊογδηοθα οὗ ρτορῃεῖβ, 15. τ 86, 

(2) τες μηΐςαὶ ἀϊγθοϊίοη ρίνεμ ὉΥ ἴΠ6 ῥτίεϑί οἡ βρεοϊῆς τηδίζειβ οὗ 

ςογοιλοηΐαῖ οὔβοσναπος δηὰ Ἴοηάαυςῖ, ΜΙ. 41} [6. χγῇ 18,8 1»ν. τ΄ 

τς. (3) ἀϊγαςιίοη 45 ἴο ἴῃ6 ρεῆθτγαὶ ἀυΐν οἵ δῃ 15γα6}116 85 ἰουπά 

ἴῃ Πι. τό τ Κ. χ᾽ 2 Κ'. τοῦ 14 1γ}3 215 225 76. 16}. (4) ἴῃς ἀϊτοο- 

ἴοη οττηυϊαϊοα δηὰ ςοηϊαϊποά ἰὴ ἴμ6 Ροηϊαΐϊδυςοῃ, Να. 81} 151 χ0 3 85, 

ΤὮς οχδοῖ πιεδηΐηρ ἱπιϊομἀθὰ ἤετε ψ}}} ἀερεπά ἀροὴ ἴῃς ἀαῖς 

ϑδίρῃεαὰ τὸ ἴῃ ραββᾶρθβ. ΤῈῺῈ υϑ6 ἴῃ ἴΠ6 πεχί τηΈηΌΕῚ οἱ ἴῃ68 

Ρᾶγα 16] 15πὶ οὗ ἴῃ 6 νοτὰ οσάμ5] ἴῃ ἃ τη ΔΒΓ τ ᾶγκ5 ἴῃ6 Ιάξα 85 

4 Οὐ, τὴ6 ἀυετν με ῖδεγ (ἢ ς βἴουυ οὗ ἴῃς δῃοουπίεγ οὗ ἴῃς ῥγορῃεῖ οὗ ᾿δῇ ἢ 

]ετοῦοαπι 1 (1 Κ. 13), Πα ποῖ ᾶνα θθθὴ ψογκεά ὉΡρ ὑροῦ {πε ᾿ᾶβἰ5 οὗ ἴῃ6 δη- 

φουηίεῖ οὗ Απηοβ ψ ἢ ἢ ]εγοροαπὶ 11.; Και. ΕἸ π). 11. 342. 

ἐ ΟΥἾ, ἐβρεοῖδ!ν ϑεαϑεπιδηῃ, 7ςγαεὶ μηαἱ )κάα ὀεὲ νη. μ. "70. 

τ. δέ. 2οϑ, 2ου, 4οι ᾧ,; ΕΚ. Ο77Ο3 209 Η,, 372 Ε΄, 382 ἔ., 425 1; Καε. 
Πἴἥες. ὃ τοι4: ὅτὴ. Κεΐ. (ν. ἡπαδχ); ἍΜε. ῥνοί,, 394 -.; ΜοΟ. ΦΗ͂. ᾧ᾽ 457, 488, ό1ο; 

ΒΕΏΖ. Αγελ., 321, 324, 412; Νον. “γε. 11, ο7 1. τ. 230 ἔ., Κοηῖ δηά ϑαηάοσγϑ, 

“ΤΉς στον οὗ [5γδθ ἰϑἢ [ἀνν," ἱπ Δ ὲδὶ, απα δένει. διμά δε, γα ἀπ ἀϊσίον,. 

ἐτεαγς ἐγ τής νιεπδόνς οὗ {46 ϑένι. απαὶ διδ. δασμέν οΥ Υαΐς ζρεν. (τφ02), 41- 90. 
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οοηῃϑίϑίθης υἱὲ τἴῆ6 τὨϊτὰ οὐ Πδυϊογοηοτηὶς βίαρο ἀδβοσιθεα ἀῦονε, 

2 Κα. τη}, ΤῊϊβ νοσζὰ (βϑοιηθῦηιαϑ ἢ ἡ ψαάργιεηές, αἰδο ἢ 2: 3:- 
γμιοπίος δὰ ἐογυπαπαριεηές, ρτεῆχααλ), 15 Ἔβρθοῖδιν ἰσγεααθηΐ ἴῃ Ὀΐϊ. 

δηὰ ἴῃ Ὀοοκβ ἀερεπμάεηϊ οἡ Ὦϊ. (οἴ, 45,5 1 οἱ 81 61. Ὁ εἴς.), 8ηα ἀε- 
βίρῃδαίθς δηδοϊπηθηῖβ οὐ 1ηϑῈ 1 Οῃ5 ΘΙ Θ᾽ τόσα], σοσετηοηΐδὶ, οὐ 

οἷν} (τ. τ. γ1 3 12. 14. τό. 17). ΤῊ Ϊ5 “ αἰτεοϊίοη ᾿" οὗ Ὑδῆνεῃ 

δηά 1Π 656 “ 5ἰδίιῖο5,᾽ “εν ἀαα γεζεείσα,, ἀαα πο οὐδεγυεα, ἃ σἤατρε 
ΜὨΙΟΝ δοοοτάς Μ6]1 τι ἴῃς (δ 6] ηρ οὗ [ῃ6 Ρσορῃεῖβ (15. 55), νῇῆο 

ῃμαιγαῖθα τῇς ϑβἴογιθβ οὗ ἴπε Κίηρβ οὗ αν! α᾽β ᾿ἰπεὸ (2 Κ. 1η}5.), 

δἰ μουρ τῃ6 οἤαᾶῦρα 5 οὗ 51ὴ δραϊηϑδί (ὐοά, ταϊμεσ [ἤδη δρϑδιῃηβῖ 
τηδῆ. (Ἕἱ. ἴπ6 ἐτεαιδηΐῖ ἰοσγαυϊαβ, “ ον} ἴῃ ἴῃ6 5'σῃϊς οὗ Ὑαῆνθῃ,᾽ 

““Ῥγονοκϑά ἢϊπὶ ἴο 16 ουσΥ ψ ἢ [ΠΕΘῚΓ 5᾽η5 ψηϊοἢ [ΠΘΥ σοτητηϊτιοά, 

δῦονε 4}} {πὶ {πεῖν (απο δὰ ἀοῃθ.᾽" [υἀδῇ᾽ 5 τυ] 6.5 ταῖρῃϊ Ὀς 

οἰαϑϑιβοὰ ἂ5. (1) ἴπ6 ροοα Κίηρβ, Αϑα (1 Κ. 152 Γῃ. 1τ4ἦ), ]ς- 
Βοβμαρμαῖ (1 Κ. 225 2 (ἢ. 178), ]οαϑῇ (2 Κ. 122 2 (ἢ. λα), 
Αἰηδζίδῇ (2 Κ. 14 2 (ἢ. 252), νῇο, μενθσίῃε]αςς, [6}} ἔδσ ϑσῃοτὶ οὗ 
τοδοῆϊηρ ἴῃς βἰαπάαδσγα ἴῃ ἴῃ6 τϊπὰ οὗ ἴῃ6 διβίοσίδῶ, ἃ σία πασχα 

(Ηχεὰ Ὀγ Ὁι.) ἰῃ δοοογάδηςε ἢ νη ϊοἢ 411] ψοτβδρ οα δὶρῆ- 

ὈΪδοο5 νὰ5 ἰηϊογαϊοϊθα ; (2) ἴῃς δα Κίηρβ, ΑὈδἢ (1 Κι. τοῦ, οἷς 

2 (ἢ. 13}9), Τ]οταηὶ (2 Κ. 8,8 2 (ἢ. 215), Αμβαζίδῃ (2 ἃ. 8.2 (ἢ. 
22Ὁ, ῆο ΟΡΘΏΪ οΟρροβεά [δε (τὰς Ὑδῆνθ ἢ οσβὮρ,  Π}1|6 Αἰδᾶ- 

Δ (2 Κ. ττὖ 2 (ἢ. 222) δοΐυδ!ν ἀεβοτιεά τῆς Ὑδηννεἢ τε] ρίοη ἢ 
ΠῚ [ἢ15 τεργοϑθηϊαϊοη οὗ δροβίαϑθυ σοπὶθθ ἔσο ΔπΊοϑ, δ᾽ οναηος 

ταδὶ Ὀ6 πλδάδ ίοσ ἴῃς ίδοϊ παῖ ἴῃ6 σϑῆθγαὶ ργοι Ὁ ΓΠΙοη οὗ ννοσϑῃρ 

ΟἹ ΠΙρΡΏ-ΡΙΔο 5. νγὰ58 51}}} ἃ [Πρ οὗ ἴῃ6 {ἴαχε (7 δἰ 5 σαὶ ρῃ) ; 1 

τοι ἃ ἰδῖθσ ἀδῖβ, ἴῃς οἤδγρε τδυ ἤδνα Ὀθθὴ τιδάδ ἔγτοτι ἴῃ 6 ροϊηϊ 

οὗ νίενν οὗ ευϊοτοηοίγ. Τῇδῖ (ἢ δοσιβαίίοη ἴῃ ροΏΘΓΑὶ ννὰ5 {Ππ|6 

δραϊηϑδὶ ἴῃ6 Τυἀδῃ οὗ Απηοβ᾽5 [ἰπ|6ὸ σαηηοῖ Ὀ6 ἀουδίεα. ὍΤῇε ρἷοϑ5, 

“πα ἐκεῖν ες ἀαυε εαμεεα ζιενι το 677] (τεβει Ὁ] Ϊηρ [6. 225 5), 15 

ἃ 511}} Ἰαῖοτ ἱπιογροϊδτίοη 1 ἴπ6 οτρίηδὶ οἤάῖρο,᾿ μόνου τηδάδ. 

ΤΏσδδε ἤΐδες, ἴῃ ἴῇ6 τηϊηὰ οὗ τῆς ἱπιεσροϊαϊοῦ, τυ αν Ὀδθῃ (ἢς 

Ρἰαυϑιῦ ]Ὲ Ὀυΐϊ [α]5δῈ ὄχουθοθ Μηϊοη ἴΕΥ οἤετγεα ἔοσ {ΠῸῚΓ [ΓΔῃ9- 

ΒΙΕΘΒΙΟἢ5, ὃ οὐ ἴη6 [α]5ε Ῥσόορῃεῖβ ψῆοβϑα δοῖϊνιυ ἴῃ ἰδῖοσ ἘἸΠ165 

νν 5 ΝΘΙΥ ρτοδῖ, [ οὐ, Ὀδίϊογ 51}}}, τΠ εἰσ ΙΔ οἷς, 2.5. δοιῃθῖῃηρ νη οἢ 

ἢδ5 ΠῸ δοῖιιδ] δχίβίθηςσθ, δηα δοίυδ!υ ἀδοοῖναβ,;  [οΥ ἃ 51|11ΔΓ 

ἀ Ουη.; [ρ΄ ΔΛ, 4ο; Βαγίἢ, λ.᾽.8. 112, το; Βαεηίβδοῦ, 2: Βευναξεδιελ, 421 

τ. ί'. ὅ. 8εε Μίι., δι. ζ.ὅὃο0 Ματί. ᾧ (Αὶ., σεῦ. ΚΙ. Αὔδσ. 
{ 7ετγ., Ὦγτυϑ., ᾿δΐ,, ϑοῃτό,, Εοβ., ΗἸ., Βα., Μίι., Ὁτ,, Νον., ἐσ αἰ, 
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Ἰᾶθα ἰῇ ἙσοοηπεδοϊίζἼοη ψιτῇ οἴμου Ηεῦτονν ψγοσάβ σ.ἤ. -- 47,εν τυλίελ 

ἐλεῖγ γαζλεγς τυαῤκεά  ΑΠ ἐχργαβϑίοῃ υ56α οὗ Ὑδῆνθἢ ψουβῃὶρ (Ὀι. 

135), Δῃά αἷβο οὗ ἰἀοϊαίῖτγ (Π ι. 48 8.15 11 τ,. Τῆς νος σουγϑα 
οὗ ]υἀδῃ᾽5 Ὠἰβίουυ τγὰβ δὴ ἱ{]υβίσαϊου οὐ [}}}|5 ίδοῖ, Τυάρηιεηΐ, 
[Ὠεγεΐοτε, 514}} σοῦηα Ὡροὴ [ἀδἢ, δηᾶ 5}4]] δον 11561{ ραγίίου- 

Ιατὶν δραϊηδὲ “δ ῥαίαεες οὗ ζεγμεαζενι), ἃ ἴῇτεαϊῖ ψῃϊοῃ που]ά 
ΒΓ ΚΘ ΤΟΙΤΟΥΙ ἴοὸ ἴῆ6 Ὠρατγίβ οὗ [ϑγδα} 65, ἰοσ [Θγυβα θη, ὄνθη ἴο [ἴῃς 

Νοσίδεσῃ 15γ86] 165, ταργοϑαηϊθα ἴῃ ἃ ρου Γ δ ΠηΘΥ ἴῃς Ὑδῆν ἢ, 

ἸΏ ΏΟΒ6 ΜΜΟΥΒΏΙΡ ἴῃ6 ἴννο παϊϊοῃβ υηϊτθά. 

Αςοοταϊηρ ἴο ἰγδαϊτοη [εγυϑαίετη ννὰ8 ἴῃ οχ᾽βίθησς δείογς ΑὈτδῆδηι (Οη. 
1418 Ρ5. γ62). Αἱ ἴδς σοπησεβὶ οὗ (δηδδᾶῃ, [ογυβαίεση (ου ἴἢς Ατηαγηᾶ ἰῃ- 

βογιρίϊοηϑ, ε77. 1400 Β.0., τυβαϊ; ποηος ἴῃ6 οτρῖπαὶ πᾶτὰθ, [εὈυ5 Ὀεΐηρ 

υϑεὰ το ἀεδίργπαίς [Ὡς ποῃ-Ἶϑγδαὶϊῖς ρορυϊαζίοπ, [ὰ. 1901}, ΟΕΜ, 7μ. 20, 

413) νγδβ ποῖ ἴδίζκεῃ ἔτοιῃ ἴδ 6 Τερυβιίεβ (708. 1568, οἵ. [ῃς 5παρπιϊτυτοη οὗ 
“Βα6η)απιῖῖε5᾽ ἴοτ “ 7υἀδῃ 65 ἰῃ 7. 121, ἀπ ποῖς α]80 ἴπε ϑρυγίουβ οἤδι- 

δεοῖοτ οὗ 18), Ὀυϊ τεπιαϊποὰ ἃ (δηδδη 8} ΟἸΤΥ ἀπι]] οαρίυγεά ὈΥ Ὠανὶὰ (2 8. 
569), ψῇο ἐοχβεὰ ἴἃὰ δηὰ πιδάς ἰξ ἴῃς οδρίτα] οὗ (ἢς Κίηράοπι. ὕὕπάεοτ 
ϑοϊοιιοῦ ἴμ6 ΟἸἿΥ νν88 τδρηιβοοηιν δάοτγηεὰ ν ἢ ὈΌ 1] ἀἴηρ5, ταοϑῖ ἱταροτίδηϊ 

οἵ ν᾿ Ἰοἢ νν88 ἴῃς ἴερῖὶε. Βεΐψεοη ἴῃς ἰἰτης οὗ ϑοϊοιηοῃ δηὰ ἴδαϊς οἵ Απιοβ, 

7ετυβαίοτη δὰ θεθη οἀρίυγεα δηά ρῥ᾽υπάετεα [ἢτες {ἰπ|65: (1) ὈΥ ΘΒΙΒΠδκ ἴῃ 

ἘςΠοΡοαδιβ τεὶρῃ (1 Κὶ. 143250. 2 (Ἐ, 1217); (2) ΌὉΥ Αταρίδπϑβ δηὰ ῬἘ}] 15. 1η 68 
ἧπ Τοτγαπλβ τεῖσπι (2 (ἢ. 21167); (3) ΌΥ 1βγαεῖ υπάδγ [Ὁ ποδϑἢ ἴθ Ατηδζίδ ἢ 8 

τεῖστι (2 Κ. 1418Ὁ 2 (ἢ. 2ς337),---ἶ, ὈΝῸ]7 υϑεὰ οἵ ταϊεοϊίοη οὗ ΡῬβορὶε ὈΥῪ 
Ὑδηνεἢ (76. 659. 1419), 25 νγεὶ] δ5 οἵ γεὐεοϊΐου οὗ Ὑδῆνεβ ὈΥ 5 Ρεορῖς, 85 

Βεῖε; οἵ, αἶθο 1 85. 1:28 2 Κὶ, 1η1δ, ςἔ, ἰπ ἴῃς βᾶπια 856 η586 Π)ῖ, ΓΝ), 21}, ΦῸ), Ἴσυ. 
-- τ] ἴτοσι Ηρ. οὗ πν τῷ αἐγοοίίοη, υϑεὰ νὴ ΟΥΡΠ (ΠΡ Π), ὈΌΡΦΌ, δά 

ΓΥΣῸ (Βαεηΐϊβοδ, δας δυραϊεόμελ, 29--24; τ. 22. 62). Νοῖς ἴῃς Τοἰίαϑεῖς 

δτγδαηρειηςηί οὗ ΠΣ δηὰ ὴπ, Ὅῆε οἴδηρςε οὗ βΒυῦ)]εςϊ ἔγοπι ὉΌΝῸ ἴῃ ἴῃς οἶδυβθ 

Ῥαρί πη ὈΓῚ 18 ΝΕ αὐ κναγὰ δπὰ ἴἤτουνβ βυβρὶοΐοη οἡ ἴδ οσοηπεοίίοη οὗ 
με ἔννο οἴδυβεβ. ---- Ὁ5.212] ἐῤεὶγ ἐριαρός, οἵ. γυν (15, 668), ὉΌΝ «0. ὦ (7-. 1), 

35 (7ς. 819), ἀηὰ “ὧν ([ν. 193). -- ἼΦΝ] Α βορὰ εχαπιρὶς οὗ ἃ {0]} τεϊαῖϊνα 
βεῃΐεπος Η. 46,1; ΟΚ. 138; Ἐν.5 331, « (2). --- δ, ἘΦ Υ Ὁ Οὐτὶ ἰοσ Ὀσθν; 
οἵ, ὕεκυπαῖῖαι (Αγ), Ὀτβαϊϊτησαα (βϑυγ) (Ὠ]. }α»γ. 288; ΟΟ7.. 1. 148 ἴ.; 

ΚΡΞΝ. θοί,; 2), 8.31. τς82; Β5Ζ. :--ν., ΒΌΒ. :-.ν., ΟΥἹ], ΖΑ͂ Κ,.. ἵν. 1348. 

Ζιγηπιοτη, ΖΑ. 1801, ΡΡ. 252, 254, 263; ϑαγος, “ΟΜ. 176; ]αβῖτον, 782. 

ΧΙ. τος). (θ᾽ Ἱερουσαλήμ, ςοἶα85. Οτκ. ἹἹεροσόλυμα, Ατδτγῃ, Ὁ , ΟΙδοσ 

ΡῬΙΌρεῖ πᾶταθβ ἰτὰ (Ὡς ἐπαΐπρ ὍΣ. ἀγα: Ὁ) ἦ, ὈΣΓ 3, ὈΣΡ, ὈΣ2Ρ, ὈΣΟ., 

ὈΣΣΡ, ὈΥΧΌ, 

8 4, Ζυαδρτηθηΐ ἀραϊηδὺ [06 πδίοη ΙεγᾺ6]1. 2615, [1 οἿΠΟΓ 
Ὠδίοη5 ἅτὰ ἴο Ὀ6 ριυηἰβῃθα ἔοτγ {ΠΕῚΓ 515, ΒΌΓΟΙΥ [5146] τηυϑῖ βυοσ. 

(1) Ηδτ ὑγδηθρτθβϑίοηβ 816 τηϑην, δηά, ἄρον 41], Ἰη)υβίίοα δηὰ 
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ΟΡΡΓΕβϑΟἢ γον δ]} ; (2) ποι διδηἀηρ ἴῃς ἀϊνίηα ρυσροβε ἴο ὁ 
ἴοσυ ΠῸῚ δνουυτῃηρ ροϑϑὶ 16, ὄν συ εἴοτί 85 Ὀδθη τεηάογεα (116; 

(3) τῃογείοτθ, πον, ἃ ἀδδίγπισοὴ 5}4]1] οοΐης ἴσοιῃ ψῇϊ ἢ ἴῃθτε 

584}} Ὀ6 ὯΟ Ἔβϑοᾶρθ. ὕῆθβα ἴῆτες ἰάθαβ ἃγα Ἔχργοϑϑθα ἴῃ ἴῆγδα ἀϊ5- 
ποῖ ρῥΐδοοθβ, δδοὴ οὗ ἴῆγες 5: ΤΟρΡἢ 65, δηὰ δδοῇ βἴγσορῃθ, οτὶρίῃδιυ, 

οἵ ἴουτ ᾿ἴπεβ. Τῇ νυῖϊεσ δά]αβὶβ [ῃς ἴοσηι οἵ ἢἰ5 ἰδηρυαρε ἴο ἴῃ6 

σμαγδοῖοσ οὗ ἴῃς τπουρμῖ, δηὰ [ἢ6 Ἰορίο4ὶ τηονεγθηΐ 15 ἴῃ15 τϑη- 

ἀεοτοα ψοηάθγἤ } } ̓τηρσεϑϑῖνα. 

θ0-8.(. 7.264 ἐηγζμεῆες ἀραὶ οῤῥγέδείονι ἐπ 7εγαε, ΤῊ πδίίοη ἰ5 
δα οὗ 4 ἰτοαϊμηθηΐὶ οὗ ἴΠ6 ΡΟΟΣΥ δηα ΠδΘαγ 50 οτυεὶ 85 ἴο Ὀ6 ἃ 
Ρτοίδηδιίζοῃ οὗ (ὐοά᾽ 5 ΠΟΙΥ Πδῃλα. 

ΤὨς ἴτε βίγορμεοϑβ οὗ [Ϊ5 ρίεος ἤανε ἴὰς {τὶ πχοῖοσ πχονοτηοπί. ἘΔΟΝ οοῦ- 
ἰαἰη5 ἃ βἰῃρ)ς νεῦβϑε; Ὀαϊῖ ν5. 554 8 αν Ὀδδη ἰταηβροβοά. ΡΜ ἷ 15 ἴο Ὀς ρ]αςοὰ 
8ἃ5 ἴῃς τὨἰτὰ βἴτορῃςε αδἴϊοσ ν.8 Ὀδοδυβς (1) ἴδῃς ρίορ. Ὁ ΡΦ 15 [ε55 ἀυγιρῖ, σοπηδοῖ- 

ἱῃν ἰἴϑεῖϊζ ἢ τῃς 5υδ)]εςϊ οὗ ἴ[ῃ6 ῥγεοεάϊηρ ἱπιρετίεςϊ5; Τουσον δ βΒἰδϊετησηὶ 

σοποεγηΐηρ Απιοβ᾽8 υ8ὲ οὗ [δς ρῖορ. (7282. ΧΥ. 152) 15 δητ γεὶν ἴῃ δοουτά ψΠ} 

1015; (2) ἴῃς οτάογ οὗ ἰβουρῃς 8 Ὀασοπιθβ ποτα τερυΐϊατ; (3) ἴδε ρῥίεος 

οἷοβεβ ἢ της ΟἸἸπαχ “ ῥρτοΐδῃθ ΤΩΥ̓ ΠΟΙ Ὠδηλε""); δηὰ (4) ἴπε οἱοβίηρ [ἴπε, 

ἦυ8ῖ αυοῖςα, 5υβίαϊη8 ἃ 5ι γι κίηρ τγεϊαϊΐοη ἴο ([ῃς ἢγϑθι ᾿ἴπε οἱ ἴπε ϑυσοεεάϊηρ 
Ρίεος ““δηά γεῖ ],᾿ οἴο. Οὗ, τὴν ρῥτγεβεηϊαϊίοῃ οὗ [ἢ]5 ροϊπὶ ἴῃ ἴῃς “Θεῤέϊεαί 

Ἡογία, ϑερίειθεν, 1808, Ρ. 179, ἀῃὰ [δῆς (1901), ψγῇῆο ρ͵αςεβ ν.ὃ Ὀεϊννδεη 
16 αῃᾷὰ Τὸ, ἀῃὰ το Ὀγίηρβ ἰορεῖῃεν 7΄ δμὰ 10 (ν9 {ο] ον ηρ); οα (ἢς οἴδεῖ 

δαπάὰ Οεῖ. 66, τερατάβ ἴῃς ἢτγβϑῖ οὗ ἴμεϑε σϑηρεβ 88 ὉΠ ΘΟ βϑασγυ, ἰῃς Βεοομα 858 

Ρεάδηϊϊςο. 

θ. 517] σι. οὐὗτ, οἴ, 85, --το "2 10} ΕΓ σοππθοῖθ ἢ ῥυῪν. τον ὈΌΡΣ 2}5] 
Φ γυῦπν ὅπ. (δς. (Οσὴλ Δέδ.), οὐνψ, --- Ἴ. ὈνοΝΦΟ] τεϑά ὈΡ[Ν7φΦπ, ἔτοπι 
ἣν (8ο 7ετ., Βαᾶ., Υε., αγ., Νον., Τοῖγεν 78}. ΧΥΝ. τςι, ΟαἝϑ., 1,δῃτ; 

οὗ, ΗΔ].), βυρροτίεἀ ὉΥ (, νν»ῆϊο ἢ σοηπθοῖβ ΟΝ ΦΩ͂ τ ἢ Ὁ»), τεπάτίηρ ἰΐ 
τὰ πατοῦντα (βϑοπια οοάά,., τῶν πατούντων), ὮὉΥ ὅδ, δῃὰ ἘΪ, φωΐὲ εονεζεγτερε. 

ΖΦ Ῥεῦβδρβ -ξ ον (οἴ, ΕΖ. 1657; 850 Ηδ)].). οεῖ. σκὴ ὃν γὴν ἽΡΡ ὈΌΘη 
οὐδ τ, --- Ὁ}»} ΕἸᾺ. ὃν. (Ὁ) το γὴν Ὅν Ὁ}] Οπι. 85 ἃ ρῖοββ, βίπος ἰΐ ἰβ ἈΠ ΠΘ  ββατυ, ἴῃ 
[561 15 νΘΥῪ αννκινατά, ἀπά δἰτορεῖδεγ 3ρΡ0115 [δ γγιίδπι (380 ε., Νον., Τουσευ 

7,82. ΧΝ. τοι ἢ., δὴν, Μασ ; ςἴ, Ὠτ., ΕἸΉ., δπὰ Οεῖ., ννῆο ἅγα ὉΠΔΌ]6 ἴο 566 

δον ἴπεβθε ψοτάβ σου ἢᾶνε ρσοίζεη ἴῃ ἴῃς ἴεχί 1 (ΠΟΥ νοτα ηοΐ σεπυΐηα; Ὀυϊ 

Ψ. Τοιτεν 5 ἐχρδηδιίοη οὗ ἴῃς οτἱρὶη οὗ ἴπε ρῖοββ). Οοτί (232ι.}) οἱὰ. ἴῃ 6 δῃτγε 

οἶδυβε, Ὀερίπηΐπρ ἸὩ ὈρΦ, ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς 5Ξεετῃβ ἴο ὃδ ἃ ἰδῖεν δή αϊ- 

τίου ἴο ( (30 ΥὙε., Νονν.). -- ΦΝ.2]7 35 οπι. ΘῈ οὶ. Ἔ 5εεπὶβ ἴο οσῃ. 3 (50 α'50 
1,881). ἩΗϊτβοδῖ, ϑνΝ 3. --- 1 Ὁ} Οτ. γγὺ, Οοτῖ (.»».), Μαπὶ, ἡ). - 5} 

Ὁ καὶ υἱὸς. ---- Π})Λ] (ὁ τὴν αὐτὴν παιδίσκην. Ἐκαὰ ψῖ} Ηοβι. παρὸ (υ.1.). 

Αποῖμοτν τεδάϊηρ βυρρεβίςὰ ἰ5 ΠΝ 25, ἐλφ ἀκορτεαὶ ἐλήπρ. --- 8. Ὁ] Οοτί, (οὶ. Ό. 
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οτὰ. Ὁ; (80 Νον., ΕἸΒ., 1981); Ῥετῖδρβ (ὃ τεαὰ γι, --- Ὁ 27] (δ δεσμεύοντες 
Ξε οὐ 3 (Ν0].) οσ ΜΝ (να., 8εὉ., ὦτ.); 50 . Ὅζ., οὶ, ᾧ, δὰ γὰρ. -- 
Ὧ2}} Ἐν. γυ. 8ῖ8, ψυ" (οἴ, 7ς. 222, ΗΔ], 0). ---- 2923] (Θ᾽ οι. --- Ὁ ΦῸ}} Θ΄ ἐκ 
σνκοφαντιῶν -- Δοσοτάϊηρ ἴο Ηἰγβοϊ, ΟΦ», ἃ Ἤσογζαρὶ εχ. δ. ΝΡ», οέἱα, 

ΡΙΟΌΔΡΙΥ τεδάϊηρ ἃ ἔογῃι οὗ 1Φ" (86ε0.). Οτ. 00) Ὁ» (). 4665 τεπάετίηρ οἵ 85, 
καὶ τὰ ἱματία αὐτῶν δεσμεύοντες σχοινίοις παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα 

τοῦ θυσιαστηρίου, δοοοτάϊπρ ἴο Βᾶ. ΞΞ ΠΞΙΟΣ ὈΥ Υσχ Ὁ 3 ὈΠ.:2 ΓπῚ; Ὀὰϊ 
δοςογάϊην ἴο Οτ. ΠΡ Ὁ ΣΠΣ Ὁ ΎΦ ὉΛἼ22. 

θ. ὙΒουρῇ 5ἰασίίηρ ἴῃ ἱπαϊοϊπιθης οὗ ϑγαϑὶ ψ ἢ [ἢ6 5βἴθσεο- 
ἴγρεα ἴογυϊα, 207 ἠἀγες γαμεργεσείοης, εἴς. (ἢ 15 15 δϑραπάοηβδὰ 

αἴζοσ [ῃ6 ἢτϑι βεηΐθῃσς. --- βεέσμδε 2λ6) «εὐ “ε γίρλήεονς 7907 »ιορ έν, 

απ 29 πεεάν ,0» α ραΐγ 97 τἀοες ΤῊ τείθσεησα 15 ποῖ ἴο ἴῃ 6 
ΠρΗΐοουβ δῃηα ΡΟΟΓ ἴῃ ϑρισὶῖ ΠΟ, Ὀδοδιιβα οὗ ορροβί[ἰοῃ ἴο ἃ τογαὶ 
εὐϊςοῖ, ἄτα βεἰζθὰ δηά 9ο]ά ἰηΐο βίανετυ ; ; ΠΟΥ ἴο ἴῃ σοττυρῖ δοῖβ 

οὗ Ἰυάρεϑ ἴῃ ἴἢ6 ΤΟρΡγδϑϑίοῃ οὗ ἴῃ Ῥοουσ, δὲ ἢσβί [ὺὉ 1 ΤΏΟΠΘΥ, δηάᾶ 

ἰδῖθσ, ἃ5 ἴΠΟΥ Ὀδοοῦθ τλοσα σουτυρῖ, Ἔν ἢ (ῸΥ ἃ ῬΔΙΓ οὗ 5ῃ065 ; 1 Ὀυὶ 

ἴο ἴὴη6 υη͵υδῖ ἀπα ουϊταρθουβ 86 ΊΖαγε (“εὐ ἤσγα Ὀδίηρ υ5εα ἔριν 

δἴϊν 6] γ) οὗ ἱπποοθηΐ τπῆθῃ ὈΥ ἴῃῆ6 ρονογία! ἴὸγ ἀονῖ, δπαὰ ἴο τῃ6 

μα] οἱ 56}]ΠἸηρ (6 ΡΟΟΥ ἰηΐο βίδνεσυ ῇθῃ ἴἢ6 ἀθῦϊ νὰ ΟἿΪΥ 85 

ΤΩ ΟὮ 85 ἃ ΡΑΙΓ οὗ 5ῆ065 ;{ οἷ. 2 Κ. αἱ Μβῖ. 1:85. ΤῊ ἰὴ οἱ [53γδο] 

τοροδῖϑά ἴῃ αἀἰβεγθηΐ ἰοστηβ 15 ἴμαὶ οὗ ἐηζμσηεε, οῤῥγεσείοη, οἵ. τῃ6 

ΙερΙϑἰδίίοη ψῃϊοἢ ἰουςθθ5 [Πϊ5, Εχ. 2456 Ὁϊ. 165. Ὁ Τν, το; δηὰ 
186 διἰππὰς οὗ τῃ6 Ἰαίοσ ὑτορῇθίβ, [5. 15. 41 τ ΤΟΙΣ Το, οὅ8 2.)8 

ΕΖ. 223 ΜΙ. 35 γ5 Μαὶ]. χὅ.. Τῆς ρῆγαθε “0, α ῥαϊγ 97 «“ἀοες (εἴ. 
Απὶ. 855) 5θεῖὴβ ἴο δες ἃ ΡῬγονεσῦϊαὶ ἐχργοϑϑίοη ἀδϑιρηδίίηρ βοιηθ- 
τσ οὗ ἰῃ6 Ἰονγεϑὲ νᾶμα; ὃ οἴ, ΕΖ. 143, Α νΕΥῪ Ρ]δυβιθ]α ἴῃ- 

τοσργϑίδιοῃ [ 15 Ὀαϑεὰ οὐ ἴῃ οὐβδίοηι οὗ υδίηρ ἴῇ6 5ῆ06 85 ἃ 

““φοηνΘΏ ΓΟ] συγ] ἰῃ ἰερα] ἰγαηβδοιοηβ "᾿ (οἴ. Βα. 4 5. 6οϑ). 

Οηδ οὗ ἴῃ σομημηοηδϑὶ οτίπηθ5 οὗ Απλοβ᾽5 ἀαΥ νγὰβ (ῃδΐ οὗ ἰδηά 

δια ηρ (εἴ. 15. 55) οὐ τῆς ρατί οὗ τῆς τἱοἢ, δηὰ ἴτ ἰ5. τῃ]5 (ῃαῖ 

ΑΠΊΟ5 5 ἤθσα ἀδηοιηοίΐηρ. ΤὨδ Ἰυάρεβ ἀῦὸ ομαγρθά νι τοοεὶν- 
Ϊῃ ΠΙΊΟΏΘΥ ἴογ ἴῃῆ6 Ὀείγαγαὶ οὗ ἴῃ6 ἱπῃοοσδηῖ, δηά ηοΐ ΟἿΪΥ 580, 

δαΐϊ αἷϑο ψ} ἢ οἤπδαϊηρ [6 πεοαγ ουὖἱἵ οὗ ἢϊ5 ἰδηά. ΤῊϊβ ἰηΐεγρτε- 

ἰΔίοη 15 Βυρρογίεα Ὀγ (θ᾽5 τοδήϊηρ οὗ 1: 5. 1 2΄, νίζ. ἐκ χειρὸς τίνος 
εἴληφα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα (το ψῆοσϑε παηὰ ἢᾶνε 1 τἀκθὴ ἃ 

5 Ποῦ. {0 5., νΑ., ΗἸ., Ενν., Βα., Ὠγ. 

ΑΕ, Τποοάοτεῖ, Οτοοίυ5, ἘοϑΚ. ᾧ δῖδο, Βαυοτγ, [.5., δο;τὸ., Εο5., Ματγί. 

Ι α. Η. Βοχ, 3.52. 7Τίριες, Χ1Τ]. (19ο1), 377 ἴ. ; οἵ, Ηοδῃι. Ζ,΄ Μ΄. 11]. ογ ΒΚ. 
Ὲ 

᾿ 
ΨΚ 
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ὉΠΡΕ δηά ἃ 5δηἋ4] }) " --- 8. 431,4] ὀεεαμδε ραγηηεηές ἰαζεπ ἐπ 2ίσζρε 
ζλεν “2γεαα ομἢ 1656 οα Θϑρθοὶα γ τῇ6 Οὐΐόν ρασγπχθηῖβ, ΟΥὨ 

Τηδη116 (αἡ. 2012 1 Κὶ. 229),7 ταῖμογ ἤδη Ὀεάἀοϊ]οιϊπίηρ (1 8. 19}5},}1 
ἢε]ὰ 1η ρῥβάρε σοῃίγαγυ ἴο ἴῃς σοτητηδηά ἰὴ Εχ. 222, Ὡς ἢ ῥτο- 

ν]65 ἔοσ ἴῃς τεΐυγηῃ οὗ ἴπῃΠ6 ραγιηξῃηΐϊ ονεὺ ὨΙρϊ, ὃ οὐ ἴα κθὴ ἴῃ ρᾶγ- 

τηδηΐ ἴοσ υη͵υδὶ ἤη65.} (Ὑδγιγθηῖθ ἴῃ 5 1Π|ΘρΡΑ]Ὺ Δηα ταθτο [6 55}} 

Πι6]4, [ῃ6 ΡΡΕΙ οἶ45565 βργεδά οιυῖ, ἰὴ ογάδσ ἴο σβο]ηθ ὩΡΟῚ [Π6Π]Ὶ, 85 
ὈΡΟῺ σΟΌΟἢ 65 [ῸΓ 5ἱθαρίηρ, ἢ ΟἹ 858 δἱ ὑδησυδίβ ἴῃ {Πεὶγ ἐδαϑιηρ"" 

σι. Εννα] 5. ̓ ἰηϊογργοίδιοη, ἐασύ ές (τ 5. 1τ452.. --- Βδεεῖαδ ευεν 
αἰΐαγ] Ἀδίεστιηρ ἴο ἴπε βδουιῆο αὶ πλ64]5 (οἶ, τ 5. 45 οἱ" 15 Ὁι. τ450, 
αἶἰϑο Ηο. 8.1} το 55 1211} --- 4μ4] δε τοίης 97 σμεὐ ἂς ἄσυε ὄδεφη 
,"οεά τὯονγ ἐγίμξ  Τῆδῖ 15, νῆα Ρυτομαθοα ΟΥ̓ τοηθυ σαϑοεϊνοά 

[πσουρὴ υπη]αδῖ Ἰυααρτηθης {7 --- 7. τὴς ἀοιδός οὗ 1ἀεῖγ ρος Νοῖ 

Ϊἴη ἴῃ6 Ὠουδε οὗἉ {πεῖν ροάϑσ, ἔΣ 2.45. [ὴ6 σαῖνθβ ψουβῃὶρροα 45 ροάϑ 

ἴῃ. ΒΘΙΠ6] δπὰ Ὠδῃ ; που ἴῃ ἴῃς ἤουβα οὗ ἰοῦ σού, 2.“. Ὑδην ἢ, 8 

ἴοτ [Π15 ψᾶ5 δἵ ] ουυβαίθῃ ; Ὀαϊ ἴῃ ἴῃς ἀοζδές οὗ {πεῖς ρσοάϑ {{π||(τ..2.}. 

Τῆς ψγῆ0]6 15 4 ὑγοῖδϑί οὗ ἴῃς βἰρ 16 δηοϊθηὶ [6 ν]5ἢ σα! σίου ἀραϊηβῖ 

[ἢς τπιοιῖτορο]ίδη οἰν!]!Ζαιίοη, Π { σατγυίηρ Ἰ ἢ 11, 45 1 ἀο65, σοΥταρ- 
οη δηὰ ρτϑαά. --- 7. γῆᾶσ φεααά [Ἰο τὴς ἄμεί 97 26 εαγίλ] 2ῃε 
ἀσαά 9 τῴε 2σογἹ] Οἱ. 8 τη. 415; τῃαῖ 15, ἰγατρ]6 [86 ΡοοΥ ἰηῖο 
(ῃῆ6 ἀυδὶ,5" 5 ΟΥ, οὐ την ΚΝ ἼἜΡ Ὅν, τὐλο ἡεαά πῤοῃ, ον» εγμδῆ, “λέ 
ἀξαᾳ 97 ὅ[ι6 2οο», ἃ τοδάϊηρ Ὀαβεά ὩΡοὴ ἃ 5])ρῃξ οἤδηρε οἵ ΗΓ 
(υ.5.). Οἰδεῖβ πᾶνε υὑπάοιβιοοα ἴτἢ6 ρῆγαθε 845 πηθδηϊηρ, “ΨὯΟ 

ἄεϑῖσε ἴο ἀδϑίτου ἴῃς ἢδδᾶβ οἵ ἴῃ6 ῬΟΟΥ ΠΟ δἰγθδᾶν ἃγὸ οδϑί ἰῃηῖο 
τῆς ἀυδι, Τ7Ὶ οτ, ““νῇῆο ἰοηρ ἔοτ ἴῃ ἀυδὶ οὗ [ῆ6 δαγίῃ, ἦ.5. βαγίῃ]ν 

τηϊηρβ, ροϊά, 5ἴνετ, ΠΟ τᾶν 6 Ροβϑθβϑβθα οἠΪγν δ ἰῇ στίϑὶς οὗ ἴΠ6 

μεδάς οἵ τῆς ροοσ," {1 οτ, “"“ψῇῆο ἰοηρ ἰοσ ἴῃ ρϑβοη οὗ [6 Ῥοουῦ 

ἴη δάϊτίοη ἴο ἢΪ5 ἰαηἀ δα ῥσορετγίγ,᾽" δ 8 ὃ ΟΥ, “ΨῇΟ ἰοηρ ἴο 566 ἀιυβῖ 

βοδίίογοα ὑροὴ [ἢ6 ᾿εδάς οὗ τῇς ῬΟΟΥσ, 2.4. ἴο 566 {ΠΕῚΓ ΠΊΙΘΘΥΎ 85 

τἢυ5 ᾿Ἰηἀιοαῖοά,᾽ {ΠΠοτ, ἤνψνῆο Ἰοηρ ἰοσ ὄνθὴ ἴῃς ἀυβῖ ϑρυηκὶοα Ὁγ 

κ΄ ΤῊΣ οοτγεοίπεβα οὗ (δ᾽5 τεδαϊῃρ 18 δβϑίδ ἰσηεαὰ Ὁγν Ἐδοϊα5. 4619 ψἤεσε ἴῃς 

οτίρίπαὶ ἰεχὶ (εά, οὔ σόν εν ἀπά Νευρδαῦογ, Ὁ. 32) γτοδάβ : Ὦ[πρῦ Ὁ] ὈΝΣΥ Ἃδ2 

-Ξ ἥτοπῃη νῇοπι αν 1 ἰαΐκθη ἃ Ὀτγίθς ΟΥ ἃ ρϑδὶγ οἵ βαηάαϊὶς ἡ 

{ 705., δοῆχτό,, ΒΑ. Τ Εο. Ἦ  (Δι]., ΟΚ5., Εοϑβ. {{ ννο. 

ᾧ ΕαΑ., ΚΙ., (δἱἹ., Ο5., [05., Νὰ... οβ. {07 Οὐ. δὲς Βλ., Δ. 

Ι 60. Ἵ (Δ]., Ο5., [5., νὰ. δῇ Οτοοίυ. ἨΠ Ὁ Δ!Ι., 705. 

ἘΦ ΉΑ, Κὶ,, Τὐἢ., αςΌ., ΕοΒ. {Π|ὀΟοτὶ (7 7. ΧΙΝ. 141), ΜΙ. 
ΠῚ σερ., ΝΟ οἰΐεθ ἴοτ δίπλα υ868 οἱ 3 2 5. 2317 ὈΓΛΡ)2; 1 (ἢ. Σ219 "ΝΆ; 

ἃ͵5ο ϑδίγυδηβεο, Μίςῃ. δὲ Ηοῆπι. ΖΑ͂ Μ᾽ 111. οο ἴ. | 
{ΠΠ|| Ἰϑαῖ., απὰ ψ ἢ δ 'σῆϊ ναγίδιίοη, Εοβ., Κα., Ογ., ααῃ., ΕἸΉ. 



11. 8, 7 δῚ 

1η6 ΤηοῦΓγΠοΥ (οὗ. 2 5. 1 155.1,Δ. 2) Ὡροη 5 Ὠεδά, 45 ἰηάϊςδινε 
οὗ ἢὶβ σγεῖ. "5. ΤΠ ρεησταὶ Τπουρῃϊ 15 [6 ϑδηδ ἰῇ ἜνΕῚῪ Οᾶ56. 
--- μα τε τᾶν 97 τς ἀμριόές τον ἱμγπ αεία] Οἵ, ο'2 Ις, τοῦ 

Εχ. 235 16. 5. Τῆς ψογὰ ταν ἰ5 ἀϊῆουϊς το ἀδῆης, τηθδηϊηρ 

“ἢ ͵υάριηοηῖ" 7 οἵ 1ἴὴ6 οᾶυ56, Ὀυδη 655" ; 1 Ὀδείϊζετ, ἤοψανοσ, 

5 “1Π6 ρῥδίῃ ἴῃ 1πἴ|, [6 ναὶκ Ὁγ ψῃϊο [ΠΟΥ ἃγα σμδγδοϊογζαά "" 

(Ρ5. 15).8 Τῇδ τἰςἢὰ δηὰ ρονεσία! ρυϑὴ ἴῃ6 υ ]Ὲ οὐὖἱ οὗ τῃ6 
Ῥδίῃ ἴῃ ψῃϊοῆ {ΠΥ ψουδὰ ἠδίυγα!ν ναὶ, ἴῃ οΟἴδεΥ ψοσγάϑ, ἀδρτῖνε 

ἴθ οὗ ἴῃς ῥχίνιορεβ ἴο ΨὨ]Οἢ [ὮΘΥ ἀγα δηι δὰ (ΤΌ. 24’ Μαῖ. 
185). ---Ααἱ »νιᾶπ αμαᾶ ἀϊΐξ γμάρε ἐξα σεζογηρ Ὁ ἀργέεριθη1} 

50 ἨἩοῆϊηδηη, σπμδηρίηρ Ἢ ἴο “.}} ΤΤὨΪ5 15 1 Ὀαδίζου ΠασΠΠΟΩΥ Μ] ἢ 

ἴῆε σοπίοχῖ, νηϊςἢ 5 ΘηΌ ΣΟΥ οσουροαὰ τ (6 1464 οὗ οοΥ- 
τυρίίοη δηα ορργεβϑϑίΊοῃ. ὍΤῃῈ οἴμο τϑδάϊηρ, ὦ μῶν αμπαᾶὶ δϊς 

͵7,αμάεγ ρὸ τητο {δε ταριό ναί, τα κα ἴΠ6 δὴ δὴ δχαρρεγαϊθα [ΌσΠῚ 

οὗ δαυ τειν, ἃ ΠΥ δηά βοὴ ροίϊηρ ἴο ἴῃ βάτὴθ μδιϊοὶ ἢ οἵ ἴῃς 

βᾶτὴ6 γοιηρ Μ]ΐο,"" ΟΥ ἃ στ] (1η6 ἁγίίοϊς θεϊηρ ρϑηθγίο), 2.5. ΟὯ6 

οὗ τῃ6 ἰδ ρα ῥγοβε ςαϊος {7 ῆο όσα ἴῃ [ἢ6 δδγνιοα οἵ Βδ] δῃὰ 

Αϑίασῖβ, δηά ρ]1θοα τπῆοῖὶγ Ὀιιβίηθβα ὥδᾶσ ἴῃε δ᾽ίδ δηα ἴθ} 698 

(εῖ. στη. 385: 3 Ὁ... 2271 Κ. 1432); οἵ ἃ βεινδηϊ ἰδίκθῃ 85 ἃ σοῃοῦ- 
Ὀίης (Εχ. τιδ"Ὁ, οὗ, ΕΖ. 221 1,νν. τδ85 15) ; 1 δοοογάϊηρ ἴο Κδυβ5, ἰΐ 
ἄοεθβ ποῖ τῆθδη ἴῃς βάτὴε ψοϊηδῃ, Ὀὰϊ 5. ΡΥ ταὶ (6 ἰαίῃεσ βεῖϑ 

Δ Θχϑιρὶα ἴο ἴπ6 5οη ; ψῃϊῈ ΗΖὶρ οχρίδὶπβ τὶ [6 Ἔχργαβϑίοῃ 

ὨΡΙΣ ΓΤ) 5 ἀνοίᾳ 644, Ὀδοδι5ε ἰἴ πλρῃϊ ἤᾶνα Πρ ]16 4 [ῃδἴ ᾿πῖ τοσοῦ Σβα 
στὴ αἰ δγθηῖ τη 5 ψου]ὰ ποῖ Ὅς ὈΪΔτ) εν οσίῆν. ---- 44 59 2γοζαηέ 

»ν λον παν] ΑῺῊΥ δοῖ ἱποοηῃβίβίθεηϊ ἢ (οα᾽ 5. ομαγδοῖογ νου]Ἱά 
Ὀε ἃ ρῥγοίδηδϊίίοῃ οἵ ἢ 15 Πδῖηε ---- ἃ ρῇγαβε σοπηηοῃ ἰῇ τῆ6 ἩΟ] 655 

(οάς ([ν. 1η--26) δηά ἴῃ ΕΖεκίοὶ. 88 ὙΤῊΪ5 νου]α ΔΡΡΙΥῪ εαυδ!ν ψψ εἰ] 

ἴο (1) ᾿ρυτν οἵἉ Ππἴ6,}| (2) ἴ4ο] ψψοσβῖρ ἱηνοϊνίης ᾿πιρυτν (οἴ. 

Ιν. 1853 ,γοἾ ,4{ (3) σοττυριίοη ἴῃ τΠ6 δα ηϑίσδιοη οὗ )υ5ῃῖς 6. ἘΚ 

Τῆς Τδουρῆϊ 15 (μαῖ 115 15 [6 τα] γεϑ {7 οὗἁ 411 δυισῃ δοίίοῃ. 

ΤῊΪ5 Ῥῆγαβα ἀοθβ ἠοῖ, ἃ5 Νονδοκ σοηϊεηάς, 5611|6 Ὀεγοπηᾶ α865- 

τἰίοη ἰμδῖ (ῃ6 ῥγϑοδάϊηρ οἶδιϑα γείεσβ ἴο ἴῃ ὑγδοῖϊςθϑ οἵ ἴῃς [ΘΠ 16 

Ρτοϑι 65. 

ἀ ΜΝ Δ., ϑοητό,, ΗἸ,, Ρυ,, Ηά., υΐ (7ΖἌεοϊ.), τ. 

1 Εοβ., Βα., αυη. ᾧ Μῖι, 4 (Α4]., Ος., Ηἰ., 645. 

1705. Ι ΖΑ͂ ΚΥἶ. 111.οοἿ΄. {04 ΒΔ ϑαίοτῃηο, σεῦ. 

Ἠ Μιςοῆ., Μαιυ., Εν., Ηά., ΒΔ4., 5:., Νον., Ὀτγ., ΕΠ. 4“{ 9ι. 5αα Ἡοΐηι. 

Ὦ Κοϑ. δ᾽ (Δὶ]ὶ., Ο5., οϑβ. 1] Μοβῖ οοπιπιεηίδίογβ. τῇ Εοϑ. 
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θ. Ὁ5φ.] ν ἢ 1 αἰΐεπ, ἔσομῃ ἅ, ἰπβίεδὰ οὐ ἢ ὄ, 45 ἱ ἴῃς Οδὶ [πιρί. μδὰ ἅ; 

80 δἷἰϑο Νε. 1318; θυϊ πηρῃ, Εχ. 218, (Οἱ, 0), 2 5. 110 ψῖτἢ δ ρ), 1. 5. 295. 
». Βαγῖῃ, Δ.8. 77. ΟΚ. 6ὲ ὁ. --- 0323} 2 ἀεμοῖεβ ρήςε, οἰ. 86; ΟΚ. 1192; 
Κὖ. 232 ὁ. --- 5] Οἱ, Βα, Δ,]8. 133 ε; Τρ. 8Λ᾽. ττο; ΟΪβ. τὃς α; 

Καυΐζβοῃ, ζύεόερ οἷδε Δεγίναίε ἐς «5΄:. ΡΣ ἐπ α.(. ϑῤγαελρεόγαμελ (1881); 

ΕΘ. δδγοῤά. 72; αἴνδγβξ υϑεὰ οἵ ρεοβοῃβ Ἔχοορί Ὠϊῖ, 45. Εογ [με βεῆβε 

ἑηηποοορη (οἷ. 5)) ν. ἔχ. 231 Ῥτ, 1817, ---α Ἴ2})2] ΜδῪ ἀεποῖς ρτίος, Β5Ζ., :.υ.; 

Ἐν.8 3154 ποῖς 3; δυῖ “ο» 26 ταξε ογ (1 5. 1232) Βετε δπὰ ἰῃ 86 ρῖνεβ Ὀείίεγ 

56η56. (Οἱ. ΒΑ. ψ8ο πιαϊπἰδίηβ ἴῃς Ἰαϊίοῦ 88 ἴδε ορέν τιεδηΐηρ; ΗἩοῆῃ. (ΖΑ Ἦ. 

111. 99) πιᾶῖκεβ 2» εζε, 78 δπά 86 -ὄ ΤἼΝ Ὅ2»» (705. 511), 2.5. 2γοάμεξ, 

᾿ βεορυγεὰ ἴο (ἢς ᾿υάρε Ὁ πε ἴοκεὴ οὗ 8 ραὶγ οὗ 5δοαβ ; οἵ. Εα. 47. -- Ὁ5;)] 
ΞΞ βοιῃεϊ ἰηρ οἵ ἴῃς 5 σῃιεβὶ ναϊὰς (ςοΐ. 86 ΕΖ. 1319; 50 Παίδε, Βᾶ., [ὰ5., ἔοϑ., 
Θοἢτδ,, δ α,.), Ὀυϊ οἴ. ΒΔ., 264; ΖΑ4. ΝἾἿΙ. 296; Ἡοβῃι. ΖΑ ΚΖ. 111. ο8 ἴ. -- 
8. Ὁ»] ποῖ ἃ ρζερ. ρονεγηίηρ Ὁ52, Ὀυϊ ἃ οοπίίπυδίΐοπ οὗ ὃ; ΨΠῺ ὈΛ5Ο τῷ 
ὀεεσμδε, ἃ5 ἴῃ Οη. 3129 Ῥε, 110186,, οὗ, (]} ἔογπι, Ὠϊ. 2925, 1, δἢγ 5ῆονβ οἰ θδυὶῦ 

τπαὶ ὉΣῚ 85. ἃ ὕστερ. ἰ8 ου οὗ ρίαςς, ἔοτ Απιοβ υ8εὲ8 29 δηὰ πῦρ ἴογ ἠΐξε δπάὰ 
γεεϊέρθ, (6 οτὰ. ἴἴ; δπὰ τ ἰβ βυρεγἤυαουβ ἰπ ἴδε τηεῖγε οὗ ἴδς [ἸΏ δ. --α 05] ὉΥῪ 

{με ἱγαηβροβιτίοη οὗὨ νβ.7 04 5 ον σοπίϊηυεβ ἴῃς ἰηΐ, Ὁσ50 (Η. 29, ὁ ὁ; ΟΚ. 
114»; Ὦτ. 118), Βανὶῃρ ἴῃ ἰΐβεϊί δῃὰ ρίνιπρ ἴο ἴῃς ἰηΐ. ἴῃς ἔτεα. ἔογος, 

Ἡ. 21, 2; ΟΚ. τογφ; ὃγ. 8 334; Ἐν.5 δὲ οὗὨ 59) τ 5585, σαφέ ἰοΐς, 5. ἅπ- 
ὩΘΟΟΘΘΑΥΥ πὰ ψἱπουϊ θαβῖβ; οἵ. 15. 218 76. 613, ἰῃ ψμῖο ἢ ΠΘΩ ἰ5. υϑεὰ οὗ 
βίτγειϊοδὶπρ οὐ ἴῃς Πδπά, ἃ ϑθε86 ἵοσε δδϑὺ ἴο Ὠδιτηοηΐζε στε 1 ἰ18 υα56 ἴῃ 

νυ. --- ὙΦ] ἰ5 οοὔδτάϊηδϊε ἢ γῶν. Οἡ [8ὲ 5δογίβοϊαὶ πιθ8]5 οὗ ἴῃς Ἡδεῦτενβ, 

866 ὨΪ. οὐ ἴνν. 23; ΝΕ. Ο77(8 230, 448--1, δηὰ ῥγοῤά. οὗ ἴ.; ἀπά οἵδεγ 

Ἰτοταΐαγε οεἰϊοὰ ἴῃ ΤΥ Ορρίγεζνε ϑίμαϊες ἐπ δε 2 γίεείν Ἐἰενιθη ἐρε ἐἀξ 

Ο. Τ. (1902), 90 ἢ. --᾿ Ὀπυπῦν [27 τῷὸΟ. ἐς δῴς λοιδές ο77 ἐλεὲγ ροάς, ἴῃς βεσοπὰ 
ὩΟῸΠ Ρ] γα] ἰζίηρ αἷἶϑο ἴῃς ἤτγβῖ, Η. 3,4; ΟΚ. 1247; οὖ. ὈΠΛΣΥΡ ΤῈ, 1 5. 419,--- 

ἽἼ. Ὁ)0)Φ] οτ, Ὀυρνῃὴη (ΟΚ, 234); ἴδε διῖῖςϊε, 88 'ἰπ Οἡ. 4931 5. 407, δά 5 ἃ 
πον 5ἰαϊοιηθηῖ, μοτε ἰῇ ἃ ἴοπε οὗ ἱτηραίϊεηςς δπὰ ἱπάϊρπαιϊίίου; (ΟΚ, 126; 

Κὅ.411; ΜΙῖ.; Τοττον, 782. ΧΝ. τοι ἔ; οἔ ἴδε τεχαεηϊ ἀ56 οὗ ἰῃς ρῥἴορ. ἰῇ 

τηἰβ αν, 310 41 ςοἿ 68.4.18. ες,)ὴ. Αραϊΐηβὶ ἴῆς τεδάϊηρ βετε δάἀορίεά, ΕἸΏ. 
(ς(. Η τβο ἢ) ατρε8 (1) παῖ ἰπ απ. 4168, ψ στε Φ οσουτβ ψἰτἢ ΦΝ Ἢ, ἴῃς Ρτγορ. 

2 5 ἀρβεηῖ; (2) [παῖ ἰῃ ὅη. 216 η σαπηοῖ ΡοβϑβιΪΥ τηϑᾶῃ ζγέασαί τέῤογι, Ψ Θ ἢ 
υϑεἀ οὗ ἴδε βετρεηὶ αἱ Ἰεαβὶ ; (3) ἴμαΐ ἴξ ἰηνοῖνεϑ ἴῃς ταεοϊΐοπ οἵ ΚΝ ἼΩΡ Ὁ}, 

[8 ῥτδβθῆοα οὗ ψ Βοἢ ψψοτὰβ σδηποῖ Ῥὲ δοοοιηϊεα ἔοτ οὐ ἴῃς βυρροβίτου τΒδΐ 

ἘΠΕΥ τὲ ἃ ρἷοββ (θυϊ ν.».)}; (4) ταὶ ΠΗ παῖ 5 58αι15ἰΔοῖουυ 56} 56. --- ὉΜΝἋ2] 

Οπ υβἐὲ οὗ 2 δἴϊοσ νεῦὴβ οἵ τουοπῖηρ δηὰ τακίηρ Βοϊὰ οὗ, ΟΚ. το ᾧ; Εν.8 217, 

3, 2), 4) ; Ῥαϊ ποῖε ἴδαῖ ἴῃ 84 [ἢ 2 ἰ5 ουγεἀ δες ὈΛΡΦΠ. --- “Ὧν ὈΛΡΝΦΩ] 65 τὰ 

πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν (οἴ. ξ6 -Ξ ίος 

ἴΠε 58ς οἵ 32η 4415 ψ]οἢ γεδὰ πρου ἴῃς ἀυβῖ οὗ ἴπε εαγίἢ δπὰ νγῆο βίτκε ἴδ 6 
Ῥοοῦ ἢ {πεῖν 515) 15 Ἐχρ᾽ηεὰ δ8 ἀπὰς ἴο ἃ ἀουῦὶε ἱπιεγργείδιίοη οὗ ΟΝ ΦΗ, 

ΟΠ6 ΤΡΉΓΥ σοπηθοϊίηρ ἰ ν ἴδ6 σαδ)εςὶ οὗἩ ἴῃς ῥτεσεάΐϊηνσ ἱπί,, τῆς οἵδιεῖ 

ὙΓΟΏΡΙΥ σοπηδοϊίηρ ἰδ ννἢ ὈΝδ»ὴ; ἰξ 18. 88 δῷ εχρ᾽δηδίοτυυ ρὶοββ ἴο ἴῃς ἰαδζίεσ 
παι τῇς “ΝΠ ὍἫΔΡ ὃ» οτἱρί παϊεὰ (50 ει. Τούσου, 782. ΧΥ. 152). Τα γεβυὶὶ ἰ5 
ἴῃδὲ ἴδε ἴνο ἱπίεγργεϊαιίουβ ἄρρεδι 5ἰ4ε ὮὉΥ ἰάς ἴῃ 65 δἀπὰ 35, Ὀθν ἢ Ὀεϊηρ 
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τερταβεηζεά ἴῃ δδοῖ, ψ}Π[ς ΠΗ͂Σ ργεβεηίβ ἃ τηϊχίυγε οἵ ἴδ ἔνο ἰηϊετρτγείϊαιοῃϑ, 
“ΜΔ ἋΩΡ Ὁ» Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς βεοοπάδυυ οπς. Ηἰγβοδὶ οὐ]εοῖβ ἴο τμϊ8 {μαὶ (ὃ 

τεηάοτβ ἢν ἴῃ 84 ΌὉΥ ἐκτρίβω ; οἴ. 2 Κ. 1935 ψιετε (ὃ οοῃΐι8ε5 ΠΡῚΦ ὙΠῸ ἣνθ 

δηὰ ἰγαῃϑίδίεβ ἰὲ πατήματα, δηὰ 15. 2510 ννῆετα ΦΥῚ 15 τεηἀογεαὰ ΌΥ πατεῖν. 

Μοζγςεονοσ, ἱπ πη. 416, ην ἰ8 υϑεὰ οὗ δῃ δοϊίοη οἵ ἴῃς ἔοοῖ, ποῖ οὗ ἴδ δαηὰ 

(κονδυλίζω). Ηδξποα ΟἿΪΥ πατοῦντα οδῃ στα Ὅς τείετγεἃ ἴο ὌΛΟΝΦ, δηά 

δίηςς [815 τεηἀετίηρ οὗ ΟΝ Φ τῶδᾶε ἴδε ἤδερτεν τπηϊηῖε] Πρ! ]ς, καὶ ἐκονδύλιζον 

“5 ἔγεον δαάἀδὰ ὈΥ ἴῃς ἰταπβίαϊοιβ δου ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς ἴῃ ογάοσ ἴο 

ϑεουζα 56 η86 ίοτ ἴῃς ραβϑβᾶρο. Ηϊγβοῦϊ, ᾿ἱμογείογε, ψουἹά τεϊαὶη ΠΗ͂ πὶ ἢ οπα 

οβδηρε, ΥἱΖ., ΘὉΝἋ3 ἰμβίεδαὰ οὗ Θν 3, δπὰ, ΌΥ σοπβίἀοτίηρ ΝᾺ 88 {με ἀϊγεςῖ 
οὔ]εςξ οὗ ὈΡΝ ΦΩ͂ δηά τεραγϊηρ ΤᾺΝ ἽΡΡ 85 Δῃ ἰγσοῃῖοδὶ Ἴχργαββί ου [ὉΓ ΣΩΟΠΟΥ͂ 

(οἴ. Αϑϑγζ. “ ροϊά, ἴδς ἀυπῖ οὗ δὶς ἰαπὰ " δπὰ “τῆς ἀυκὶ οἵ ἴδ φασί οὗ ϑυ8α 
...γ171|0Κ ἴο Αϑϑγτῖα,᾽" Χ. 3. 11. 14, 209), ννου ἃ βεουγε ἴῃς (ΟἹ ον ηρ ἱπῖετ- 

Ρτεϊδιϊοι : “(ἢς νἱοκεα δἰγεδαῦ ροβ86858 τυ ςἢ, δηὰ γεῖ ᾿ξ 15 ποιϊμίηρ (ἀπ5), 

8Δη4 [ΠΥ Ἔνοῖ σονεῖ ποτα οὗ (815 ποι ὶῃρ ἔγοτῃ [ἢο86 ψῆο αν ποϊῃϊηρ ταοτε.᾽ἢ 

ΤΈΙ5 15 ϑοδγοοὶν 8 ἱτηργονοτηεηῖ ὕροη ΠΟ δηὰ, ἴο 54Υ [Ὡς ἰεαϑῖ, τραῖςο5 νοῦ 

ἂν Ἰεινατὰ βυηΐδχ. --- 9»}] Α ποῦς 8.8] τηοϑηΐηρ οὗ ΠῸΠ ἴμδη [Ὡς ἃδονε; ἤοσδ 
ἃ σοπίἱηυδίίοῃ οὗ ἴδε Ῥἴορ., 85 ἴῃς οἴδεγ, οὗ δῇ ἰηΐξ,; Η. 27, ὁ; ΟΚ, τιό σ᾿; 

Κδ. 413}, 368:; Ὦγτ. ὃ 117.--- ρ) ὃν δὴ ΘΩΝῚ ΦΙΜῊ [πὶ Βυρροτί οὗὨ [μἷ5 
τεδάϊηρ ποῖς (1) ἰμαὶ ΠΗΖΡ 15. επιίγεῖγ οὐϊδίάς οὗ ἴΠ6 βοορς οὗ ἴῃς δυϊμοτ᾿β 
[ουρδξ; ςοἔ, ΜΙ. 29 ἴῃ ψ]ο τς Τσαϑίηρ ουἱ οὗἩ ἴπε νψοϊηδη 8 ἃ ρατὶ οὗ ἴῃς 

Ρἰεῖυτε οὗ ορργεββίοη; (2) ἴμε ραζδ]]εὶ ρίεΐυσε ἰπ Μὶ. γ8; (23) ἴδε υβὲ οἵ ΝΥ 

ΞΞ ΡΓΙΟ51} Ἰυάρε, 2 Κ, 651 1.414 Ἰς, 1η10 (οἴ, στ. 458, ΟΕΜ. Με. 38ς .), δπὰ ἃ 
δ: Πὰν ἀϑᾶρς ἰῃὰ ἘΕργριδη (Ζ2,76Ο. ΧΧΧΕΙ. 726) ; (4) ἴδε 5ἰ γαῖαν σοταἰ παίζῃ 

οἵ ἼΡ δπὰ Ἴ) ἴῃ 35, ---- »Ὸ5] Η. 29, 3 α (α); ΑΚ. τογ φ; Κῦ. 407 7, Ἐν. 

337, 2; ΕΧργεβ8ε8 ἃ ὩΘΟΟΒβΔΙΎ ἰορὶςοδὶ σοηβεάθεπος Ὀυΐϊ ὭΘΝΕΟΙ 5ΙΤΩΡΙΥ τεβυϊῖ; 

“ἴὴ τοζογιςαὶ ραβϑαροβ, ἴδε ἴβϑιις οὗ ἃ ᾿ἰῆς οἵ δοίΐοῃ, ᾿ῃουρἢ τεαῖ ὑπάς- 

β'ρῃεα, 15 τορτοβϑεηϊεα ΟΥ̓ ἴξ ἱγοῃίο δ! ἃ8 1 ἰξ ννεῖὲ ἀεϑσηεα ᾽ (ΒΩΒ. 775), 

ἐξ. Ηο. 8; οἰ. Κδ, 2964. ΤὨϊΪΚ5 8 (ἢ ΟὨΪΥ οσούττγεπος οὗ ᾿»Ὸ5 πῃ ΑἸηΟ8. 

9-12. 72ε εὔογὰς »ιααάΐς ὃν γαλιυεὰ το ὀωι τῷ 2 γαε, ΤῊΘ 
Ῥτοβοηῖ σοπαϊίοη οὗ Ιϑγδϑὶ ἰ5 ποῖ ἀπὲ ἴο Ὡερίεοῖϊ οὐ ἴῃς ρᾶχῖ 
οὗ Υδῆνθῃ, ἴογ ἃς (1) δά ἴδίκεῃ 15τ86]: οαἱῖ οὗ Εργυρῖ, Ιεσὰ ἢδσ 

(τουρ [86 ψ]ἀοῦηθθ9 δηὰ Ὀτουρῃϊ Ποὺ ἴο (δῆδδη, (2) δά 

ἀπνθη οὐδ ἴ[ῃ6 (Δηδδηϊοβ ἴσοτῃ Ὀδίοτα ἤθσ, δηὰ (4) [δά τγαϊβεὰ 
ὉΡ ἰεδοδοτβ [σουρῇ ἡ Ποπὶ [15 Μ011 πιρῆϊ Ὀ6 τηδάθ Κηονῃ, --- Ὀυΐ 
81} ἴο ἢο οἤεςί. 

ΤῊΪ5 ρΐἷεος 5Ξἰαπάβ ἴῃ οἱοβοβξ σοῃηπδοίίΐοη τι ἴῃς ργεοεάίηρ (οἴ. [ἢς σοπῖγαϑι 
-- ἰῃεν Βαὰ ῥγοίδῃηδα ἢ15 ΠΟΙΥ ἤδπιε, ἤε ἴ Βδὰ Ὀδδη ἀξ, νῆο ψ85, εἴο.), δῃὰ 

(1115 ἱπῖο ἴῆτες βἴγορῃεϑβ εδοὴ οἵ ἴῆτες ρεηϊαπιχεΐεγϑ, οὐ βἷχ δἰϊοσπδίηρ {Γπηοῖοτϑ 
δηὰ ἀϊπιεῖετβ ; ῥγείεγα Ϊγ ἴῃς ἔοστησγ, πος ἴῃς ἰοηρ ἀγαννῃ οὐἱ [᾿ἴπ65 ροἱοῖυτα 

ἴδε Ὠἰϑίοτίοαὶ ἀςεῖ8}}9 ρίνεη, δηἃ ἔοττῃ ἃ σοηίγαβὶ ψἱἢ ἴῃ 6 αΐοῖκ {τ πιεῖεν τηονο- 

ταδηὶ οὗ νϑ8.:5.}8 Ὡς ἢ [ο]]ονν. [1 5εαπὶβ σγῖρῃϊ ἴο ἰγδηβίεσ ν.}0 ἴο ργεςεάς ν.9 
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διὰ τηλῖς ἴἃ ἔογπη (ἢς ἤτβθιὶ βίσορῃς, Ὀδοαυβε (1) [5 ἰ8 ἃ 5 πηρὶς Ἡἰβίοτὶςαῖ 

βιἰδίοιηθηϊ δη ἴῃς σπτοποϊορίοδὶ ογάθσ ἰ8 βοἰ -ονϊ ἀθηΐῖ, ἢ] (2) ποῖμίηρ 15 

δαϊηεά ὈΥ ἴῃς ἐχρδπαίίου πὶ ν.9, δ που ρ Ἰδῖεν ἰπ {ἶπις, ἰ5 ρυϊ Ὀεΐοτα ν.10 ἴο 

ορΠδ8]ζε ἴῃς ρστεβϑίηςββ οὗ ἴῃς νἱοίοΥΥ ονοῦ [ἢς ἴ4}}] πὰ τὶν δροτὶρίης, 

νν ΓΟ ἢ ψγ885 80 γειηδγκαῦ]α ἴῃ ςοηίγαϑὶ ὙΠ ἴμ 6 ννοά πο β5 οὗ ᾿ϑγϑοὶ δἱ ἴῃ {ἰπὴς 

οἴ πε Ῥγορδεῖ (Ἐν,.), οἵ ἴο 16}} ἢγϑὶ ψῇβαὶ Οοά αἀϊάὰ ,“0»γ ἴῃς παῖίϊοῃ, δπὰ ἴπθὴ 
ναι Ὡς αἱὰ φῶ ἴῃς παίϊοῃ ; (3) ἴ!ε Ἑσοπέυβίου στον οὐ οὗ ἴὰδς ἰδεῖ ἴμαὶ Ὀοϊὰ 

Βίγορ 65 Ὀθρᾶπ ὙΠ 12 Ν}; ψὨ1ς (4) [6 νΒοΐο οἱ βίγορῃῆε 2 (ν.3) γτονβ ουἭ οὗ 
τῆς τπηδηϊίοη οὗ γΌΝΠ ἴῃ 1ἴπς 3 οὗ βίτορῃςε 1 (ν.10). (Οἱ, 1,δῃγ, Οεῖ., Βαυτηδηςι, 

δηά Μαγιϊ ψ8ο τηδῖὶςεϑ ὈοΐῺ 10 διὰ 13 Ἰηξετγροϊδιϊοηβ. 

10. ΤΡ 52)Ν}} Ἐ Θουγες εν τεπάθβ, ἐρὺ σώνε φωὶ ἀφεραδγε. .. εεί. 
Βείοτε γιφὴῦ τῆς ἰπβοτιίοη οὗ 9 ΜΝ ἰουπὰ ἴῃ 35, ακα᾽ 7 ὀγοισὴ γοῖς ἐο {λὲς 
ίαεε, σοταρ]εῖεβ (ἢς τηγίδπι δηθὰ ἔαγηΐβηεβ ἃ Ὀαβὶβ ἔοσ ΠΦ Θ. ---ϑ. ᾿ῸΦΩ] 

(Φ ἐξῆρα; (Α ἐξέγειρα. ---ο ὈΠ)0Ὸ] ϑοπὶε οοὐά. Ὁ3.)00. --ο ὈΣΌΝ Ὁ... Ὁ. Ν] 

(ῦ 55. -- ὈΌΦΝΥ (ὅ ἐξήρανα ; (βοτηε οοαά, ἐξῆραν ; ̓Α. καὶ συνέτριψα ἴῃ ξεςοῃά, 

Ὀυς ΣΘ Ἰἰἶκο (ὃ; ο΄. Βα. κυρρεβίίοη ἴα ἐξήρανα 15 Δ οαΥῖν (Ὀεσοδυβε (οΟ]] ον εὰ ὈΥῪ 

]6τ. δὰ Ατδῇ.) πηοάἀϊβοδίου οἵ ἐξῆρα ἴο δἰ {πε ρἱεΐατς οἵ ἃ ἴτγεεα. -- 11. ὈΝΡΝ1] 
ὦ καὶ ἔλαβον Ξ-- πρὶ (οἴ, Πὲς. 1818γ..---- ΟΥ)}} Θ' ἁγιασμόν τε Ἢ. ΤΒε Ἰἴπε ἢνῇ 

ὯΣ ΓΝ ΜΝ} ἴῃς σοπο]υάϊηρ Βοπιε-ἰτυϑι οὗ ἴῃς ῥΐεςε --- Βῃου]ά 5ἰαπαὰ αἱ ἴῃς 

εηὰ οἵ ν.}3, συδετα ἰδ Ὀεϊοηρβ Ἰορίσα! Υ δηα ροειοδ!ν (58ες Δ έδέεα Ἡ,ον ά, 

ϑερίεπιθετ, 1808; 50 α'5ο [,ὅδτ, 6; ου ἴδε οσοπίἴτγατυ, Οεῖ. 66). --- Ν5] Οτ. πρκτ. 
-- ΓΝ] Εἰεάεϊ, γὴν δι, --- 12, 5} 6 ἡγιασμένους; οἴμες Οτεεὶς νετγβίοῃ5 

τοὺς Ναζιραίους. ---- ἸΝ32)) Ν “ον Ὁ 45. Βᾶ5 ἴδε τὨἰγὰ ρεύβοι; ἴπεβ8ε νγοτάβ τοϊρῃὶ 
γγ}6}1 Ὀ6 οτος ἃ5 ἃ ψίοββ δῃᾷ (δε 1ἴπε ἴῃ 5 τεβιογεὰ ἴο ᾿ΐ5 ργοροζ Ἰεηρίῃ. 

10. 4,4] γεΐ ἐέ τας 7 τυλοῇ Ἑτωρβαβίζίηρ, οἵ. ἘΠ, τῃ6 σοηϊτγαϑβι 
Ὀεΐνδεη τς ἰηρταίυ4ε Δηὰ ψἱοκεάηθδβ οὗ ἴῃ 6 ρθορὶε (ν.5) ἀπά τς 
τεδάη6855 οὗ Ὑδανθ! ἴο Ρουγ ουὖἱϊ Ὀ]βϑίηρθ Ὁροη ἴδ. ἘΕῸΓΙ 5112]1- 

ἴὰτ υδ6ε οὗ ἴδε σοη]υποίίοη, Ψ ὨΟὮ 15 ΘΘΡΘΟΙ ΔΙ ἰγααυθηῖ ἢ τῆς 
ῬΘΙΒΟΊΔ] ργοῃουηβ, 566 7. 16} 15. 547 (ἡ. 2657. γοργό π 
οἱἕ 97Γ Ἐργῥίὴ Τῆς υϑ04] ἴοτηι οὗ Ἔχργοββίοῃ, οἷ. σῃ. 12} χἹό" 447 

45 465, ποῖ Ὀδοδιβα Ῥαϊθδῖίης ννὰβ ἰοναγά [6 ηοτίῃ," Ὀὰΐ Ταῖθ ΕΓ 

Ὀδοδυβο οὗ της ἰοςαὶ οἰδναίίοη, ἴῃ6 πηοπηΐϊδιηου5 ομαγδαοῖου οὗ Ῥα]65- 

τίη ἴῃ σοηίταϑί ἢ ΕρΥρι Τῆς ροησσαὶ [πουρῃϊ πόσα Ἔχργοβϑβεα 

'ἰ5 ἰουηά εἰβενῆετγε, Εχ. τοῦ 1. 32} 5. η855 76. χὅ, ΕῸΓ ἴΠ6 νΔ͵ΟΙ 5 
ἐχρδηδιίοηβ οὗ 1ῃ6 ργοβθηΐῖ οτάδυ οἵ νϑβ.Ὁ "ἢ, δηὰ ἔοσ ἴῃ 6 σγϑᾶβοῃϑβ 

ΜΉΙΓἢ συρρεϑὶ ἃ τονεῖβαὶ οἵ ἴῃ οσάσσ, σ.5. ---- ξογν γεαγε] Οἵ, τ 

Ὁι. 27 82 ἐβρθοίδ!ν χοῦ; ἃ του θυ ἢοΐ ΟἿΪΥ οὗ ἴῃς αἰδορθδάϊθηςα 
ἴοτ ψῃϊοἢ τλ6 νηάογηρ 5 ἃ Ῥυηιβῃτηθηῖ, δηἀ Ἰῃ 5ρ116 οὗ ψῃϊοἢ 

γδῆνεῃ 85 σοοά δπουρ ἴο Ὀγίηρ τμεπὶ ἰηἴο [6 ἰΔηά, Ὀαϊ 4150 οὗ 

Φ Ὦος. 1 Ηὰ.; οὗ 645. 2726. 45--:9. 
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[ἢ Ῥονοσ οὐ Υδηνθῃ Ἔχῃὶ 6 ἴῃ ἢϊ5 σταοίουβ δοῖ οὗ ἐεεαϊηρ δηά 
οὶ ης ἕοσ ἴἤθτ ἀυτηρ 4}} (ῃϊ5 πη. Οὐ 1ῃ6 ἀυτγαίίοη οὗ [Π6 ψδῃ- 

ἀοπηρ ἴῃεγε 15 ἀἰβδγεηςα οὗ ορίποη.ἦἿ ΕῸγ ἴῃς υ86 οὗ [6 ὨυΠΊΌΟΣ 

ΟΥ̓ ἴῃ ϑοηρίυτε, ̓  58ὲ6 Οη. γ' 255 κοὗ Εχ. τό 245 Νὰ. 145 Ὁ. 
χ58 7. 2}} οδἱ' 85 τη, Κὶ, τοῦ ΕΖ. 2915. Τοη. ζ΄. --- 72 2ο55655 Τῃ6 
454 ((. Ἀι. 65 Ηο. 13’ (ΕΝ. να»... ΤὨΐϊβ ρῆταθθ ἢ85 Ὀδθῃ 
Ἰοϊπβά (1) ἴο ἴ86 ῥγθοβαϊηρ οἷδε ψ ἢ τἰῃ6 ἰάθα ταὶ [ἢ]5 Ἰοην 
ΔΆ ΘΙ ηρ τννᾶ8 ἱηϊεηἀεα ἴο Ῥσαρᾶσγα ἴπθηὶ ἴοσ αἀτίνίηρ ουὖἱ ὴ{δεὶγ 

οΡρομῃϑηῖβ, ὃ (2) ἴο ἴῃ6 ψῇο]ς νεῖβθ, ἜἼχρ δ ηἰηρ ἴἢ5 [86 ρυγροβα 
οὗ τὴς Εχοάιυϑ 85 ἃ ψἢο]6 :}} Ὀαΐ 1ξ ἰ5 Ὀδίῖεῦ τ 65 (υ.5.)} ἴο σα ρροβα 
τα 1η6 νοτὰβ σημα ὀγομρλξ γος ἀΐλφγ ψετα ἃ ρατὶ οὗ ἴῃς οτἱρίηδὶ 

τοΧί. -- 724 “44»ι0711.5] ΒΥ ψῃο Αἴλοβ πιοδῃΐ ἢοΐ ἃ -Ῥραγίϊου ϊασ 
Ῥέορῖὶς ἀν! ηρ ἔσο ἴῃ6 ΠΑΌΡΟΚ ἴο ἴη6 Ατῃο οἡ Ὀοίῇῃ 5465 οἵ 
ἴῃς ]οτάδη (οἴ. Νὰ. 215. 8), Ὡοσ ομε (οἴ. ση. 105) οὗ πηίδὴν (δηδδη- 
ἸΏ5}: ρΘορὶθ5, υβεὰ ἤξετα ἴο γεργεβεηὶ 8]}} (οἴ. σῃ. 15 705. 24), 
Ὀαϊ 186 σῇοϊα Οδηδδη 5) σοΟΠβ τ ΏοΥ, ἀεβογ θα Ὀγ Εἰ (οὗ ἴῃ 6 
Ηοχδίθυς ἢ) δηᾶ ΌὈΥ Απιοβ 85 ἴῃ6 Ατηοσγὶῖς (9.2... ---- 9. “44 11 τῦαᾶς 

7 εὐο ἀεείγογεα ον ὀφζογε ἀορι Αἢ διαρῃδίς Ἔχργεββϑίοη 85 ἴῃ 

ν0, δῃά (6 αδϑ0λ] νοτὰ ἴοσ ἴῃς ονεγίῆτοινν οὗ τῆς. (απδδηϊΐϊε σᾶσα 

(Ξε6 ἴῃ Εἰ, 7.5. 245, ἴῃς βϑάπιθ ρῇγδβθ), Ἔβρθοῖδ!ν ἐτεχαδηῖ ἴῃ ἈὨϊ. 
(οἴ. 7) δηὰ ἴῃ τῆς Ἰαΐεγ Ὠἰδιοσιοαὶ ὈοΟΚΘΒ. --- Ζῴς Αγνιογίέε. .. 
τυλοσε ἀείρλξτυας ξε τὰς ἐξα] ΔῊ Ὠγρογῦο] οδὶ ἀεβοσρίίοη, θαβεά 

ρου ἴδ σοπηπιοῃ ορ᾽ηΐοη οὗ ἴῃ δχίϑίθηοθ οὗ ρίδηϊ ἡδίϊοηβ, ἰῃ- 
τομἀδαὰ ἴο τηᾶρην ἴῃ6 ροοάηθβα δηα ἴῃ ρονεσ οὗ Υδηνθῃ, ννῆο 

ψὰ5 ΔΌΪΘ ἴο ονεσοοῖὴδ δ, ΘΓ165 οὗ βιοῦ δίαιτα. Ἐ Θροοϊῆς τηδηςτίοη 

οὗ ἰῃς γσιραηῖίς δυϊοο ΠΟ 65 οὗ ἴῃς ἰδηά 15 πηδᾶς εἰβθννῆεγε, νἱΖ. 

οὗ ἴα 5οῦβ οὗ Απακ (Νυ. 1235. Ὁι. τ; τὴς Επηΐπὶ (ΠὈι. 2) ; τῆς 
Ζαταζυτωσαῖτῃ (Ὠι. χ ; τῇς Ἀερδαία (Πι. 3); οἷ, αἰδο Νὰ. 1455 
Τῆς σδάαγ ἴῃ ἴΠ6 ΗΌτον τ]ηἋ ννᾶ5 ἴη6 1464] ταρτοβθηϊαζίοη οὗ ρσγδῃ- 

άδυτ, 2 Κ. 142 15. )5 Ρ5. 80 9218 ΕΖ. ε73Ὁ 41 76. 2.27.--- 44] ἀξ τας 
τήγοηρ ας 26 οαξε] (Γ΄, 15. χ'3 Ζο. 11 ΕΖ. 2η3. --- 8ιΖ 7 {φείγογεαῖ 
ἀΐς γωΐ. .. λῖς γοοῖς] Τῆι 15, τοοῖ δηα Ὀγδηςὴ (εἴ. ΕΖ. 1η5 ΗΟ. 

9570. 18᾽5 15. “σ᾽2).,77 ἃ ρίεΐυγε οἵ οοτῃρίεῖα ἀδϑιγαοϊίοη, [1 ἀπά ποῖ ἃ 

5. (4]., Κοβ., Βα, ῬΡυ. τί 88. ΟΥΔΊ. τ ῖ.; Ὧν. δὲ. 322, τοι Κ΄. δ, ), ς4. 
ᾧ ΑΚ, ΚΙ. [[ Εοϑ. 4“ Τυ5., ϑεῆτό,, ΕοΞ., Βα., Ηἀὰ., Ῥυ., ΟΥ., δε α΄. δ᾽. Ὀι, 

Ή (ἢ. Ἐξῃπιυηαζαγ [πϑογϊρίίοη (9. ἥπδο. ὅϑόνε. τ Ὁ. το, 15. 11, 12): “ΜΑΥ ἢε 
δνεα πο τοοῖ ὑπ ογηδβδίῃ, οὐ ἔτ ἀὔονα, ΟΥ ΔῺΥ ὈξδιΥ διλοηρ [ἢ ᾿ἰνίης υπάοτ ἴδ 6 

50η.᾿ ΤΙ (ἱ., [.5., ΒΔ. 
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τοΐδσεηςθ ἴο αἰβογεηϊ οἶαβθθβ, 9. ἴπη6 ἔγα! Ὀεϊηρ ἴῃ6 σὨ]ἄτοη, δηά 

ἴ[ῃ6 τοοῖ ἴῃ6 βἴοοκ οὗ ἴῃ6 Ρορυϊδίοη 85 [δὶ ψῃϊοἢ Ῥσγοράραῖθϑ ἴῃ 6 

ΒΡΘοΙ65." Τῇθ ἀεδιίγαοτίίοη, ἤθτα ροεῖοδ!ν οχαρροσαϊθα, 5 ποῖ 

αἱ ἢγϑὶ γργεβεηϊεα 85 50 σοτωρίεϊο, οἵ. Εχ. 2237 ,κ412; Ῥὰξ ἴῃ Ἰδῖοσ 
τἰηγε65, ἀη4 ἀϑρεοίδ!ν ἰη Ἀι. (οἴ. γ᾽" 2ο}5Ὁ 705. 115) 1ἴξ 15 (τεδϊβα 85 
ΒΟ ΘΙ] Ὡρ Ὀσδοῖσ αν πη 56 α ἀνε τη τῆς Θαιγ ἀαγβ. Ῥουθδρ5 ἴῃς 

στδάυδὶ αἰβαρρθάζδησα οὗ ἴῃ (δηδδηϊῖθβ ἔπγηϊϑῃθα ἴῃ6 οσοδβίοη 
ἴον τῃϊ5 ἀϊβδγθησο ἰῇ γε ργεβθηϊδίοῃ. ---- 11. Ὑδῆνθη μδά 5ῆονμῃ ὨΪ5 

ὈΤΟΒΘῆσα δηά ἢ15 ἔανοσ ἰῇ ἴῃς Εχοάυβ δηὰ ἴῃ ἴῃς (οπαμπδβῖ ; Ὀυϊ 

ψῆθη Μοβοβ, ἴπε ρτεδῖ ρτορδεῖ, δὰ ἀϊεά, ψῆο, ἴῃ τῃ6 ἀἰϊνίης ῥΐδῃ, 

βδῃουϊά βεσῖνα 85 τηβαϊδῖου δίψα ὨΙπ5 6] δηὰ 15τα6]} 2 20γέουεῦ 

7 γαϊφδεα με τορι ΟἿ γο “7 τοῦς 707. Ξγοῤλεί] (οἴ, 76. 6172), δηά, 
τῆσουρὶ [Π656, ἴῃ6 σοηηδοίίοη οὗ Ὑδηνεῃ ἢ σγα6] δα Ὀδδη 

τηδϊηἰδϊηο ἃ. ΑἹ] 1ἢ}15 ννᾶβ ἰὴ οἰγίοϊ δοοοσζὰ ψῇῇ Ὁ ι. 185, ([η6 δαι]θϑῖ 

δηηουπησσιηδηΐ οὗ Μοὶ ἐοτιηθα τὴ6 σοηδιϊυτοη οὗ [6 Ρσορἤξεις 

οἵάεσ. ὕρ ἴο τῃϊ5 [Ὡς 5γ6]᾿ 5 ὑτορῃεῖβ, ποῖ σοοκοηίηρ Μοβαβ, 

Θδτηθοὶ, δηὰ ἴῃοβ6 βεηΐ 4ἷ5ςο ἴο ᾿υἀδῇῃ, ἱποϊμά δα ΑΒ δῃ (τ Κ. 142, 

7εδὰ (α Κ. τ6}), ΕἸ 4 ἢ (α Κ. τη), ΕἸισμα (α Κ. το, ΜΙςδδῃ (αι Κ. 
225), Τοπαὴῦ (2 Κ. 145, δῃηά τἴῃε τὴν ὑτορῃεῖθ ἤοθα Ὡδῦλε5 
816 ποῖ ρίνϑη (1 8. 28,5 Ηο. 4 1 Κ. 12 205). Ηἰϊἰχίρ᾽5. ἰηΐοσ- 
Ῥτειδιίοη, αγομϑεῖ. . . 59 Τλαὐ ἠάεν ὀεεαγιξ, ἰβΒ ποῖ 80 ροοά δ5 [6 
ΟΥ̓ΔΪΏΔΙΥ γαϊφεα μῤ, οὐ ογαϊηεα. ὙΠ6 ρῆτγαβα γο μ᾽ 505. τη} 5. (ἢ 6 

το 5 βουρῃϊ ἴο 5γαϑ 65,7 Ὀὰϊ κ΄ Ιὰγβ ΠῸ βδίγοβδϑ Ὡροη ἴδ ἴδοϊ 

τη γουτῆ 15 ἴῃς της οἵ ᾿ηϑρ᾽ ταῦ οη δηᾶ δητῃυβίαβιῃ ᾿᾿ 1 οἴ. 7ο. 4’. 

Νοῖ ἀο65 ἴῃ 6 ὈΪαδϑίηρ σοῃϑὶϑὶ ἴῃ ἴῃ6 ἔδςεϊ ἴῃπδι [Παῖγ ΟΝ 50ὴ5 ἤανα 

Ὀδδη ἰδίζθη 45 Ὑδῆν ἢ 5 σζεργοϑθηϊδίίνοθ, ἡ ἤθη δηροὶα τρϊ ἤᾶνο 

Ὀδοη ομοβεῃ.ὃ ΤῊ ἀϑ04] ράγίοὶε (12) 15 ἤθγο ὑϑεὰ ἴο Ἔχρῦθϑβ ἴῃς 
Ραγι να ἰάθα, ςοηις ο, ---- 4 πη σονις οὗ γομν γομς 707, παζίγιϊςε) 

Μ|ιοΠ6Ι]] πρὶν ἀϊδαηριυ 5ηε5 Διίασα» ἴτοτα παϑίγιίς. ΤῊ πδΖὶ- 

τἰϊο, 45 ἴη6 νοτγὰ ὙΣ βρη ῆθδ, νγὰ5 σεῤαγαϊεη (τού τηθῃ, [ΟΥὙ᾽ ἔγοπὴ 

νῖης Φ), ερηοεεγαϊεα το Οοά ; οὗ, [ῃε ἘδΟΔΌΙε5, 2 Κ. τοὐ 76. 355. 

Οταάϊηαγν [6 νον οὗ ἴῃ παζίγϊθ ννὰϑ τῆδᾶδ ἴοσ ἃ ἀδβηϊϊβ ρεγὶοά ; 
Ὁυϊ ἰῇ ἴὕνο οδ865, ἴῆοβθ, ρεσῆδρβ, ἴῃ ἴμ6 τηϊηά οἵ Αἴηοβ, ἴῃς 

ΟὈΠ  ρατίοη βθθπὴ5 ἴο αν Ὀθθὴ δϑϑυτηθα ἴου [ἰΐβ, νὶΖ. ϑατηβο (Τὰ. 
1457. 161 δΔῃηά ϑατγηπεὶ (1 5. 1). ὙΤΠ5 ἢ45 Ὀδεὴ πουρῃϊ ἴο Ὁς 
τῆὴ6 οτἱρίηδὶ ἔοττῃ οὗ ἴῆ6 νον. Ὁ. ὙὍΠδ οσυδβίοιῃ δά 1ἴ5 ΟΥ̓ΡΊΠ ἴῃ δῇ 

5 Ηἰ., Κε. τ Γῇ ΟΑΘ.1. 11-20, 44-08. Ι ΒΑ. 4 Τυ5. 
1 Βᾶ. ᾧ Ὁ ιὶ. δε ΝΕ. }νορά. 84; αυη. 45. 
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εἴοτί ἴο σουπίοταςς [ἢ6 561{-:ἰηΔυϊσεηΐ ΠΟ 5 Ἰηἰτοάυσεά ἰηΐο 15:86] 

ὉΥ ἴῃς (απαδηΐϊίεβ. Τῆς ἰανν (Νὰ. 6553) ργονϊ θὰ οὐἱγ ἴοσγ ἴδε 
᾿ΘΙΡΟΥΑΙΤΥῪ ΟὈ]Ιραίίοη, δ ἴῃ6 τουτδῦοη οὗ ν ῃ]οἢ [ἢ Παὶτ, ψῃ]ο ἢ 

το δ ἢ] δα Ὀδοη βδογθά, βῃουϊά Ὀς 5δογβοεά (Νὰ. 6᾽8). 1ἰ 
νᾺ5 Αἰ5ο υηάοτγοιοοα τῃαϊ [6 ὩΔ4ΖΙτΙῖα 5Βῃου]α δρϑίδίη ἔτοσὴ ρο]]υϊίοη 

ὉΥ σοηίδοϊ ψιῇ ἀδαίῃ, ἃ5 Μ6}} δ5 ἴγογ δνϑσγ ργοάμυοϊς οὗ [Π6 νίης 

(εἴ. 7.. 12 Νὰ. 657). Τα παζίσιτε (οἴ, αἶδο ἴῃς οᾶβθβ οἵ Ϊοῇη τ 8 
Βαριβι, 1... δ, δά, δοοοσγαϊηρ ἴο Επβερίυδβ," [ἀγλθ5, ἴ[ῃη6 Ὀτοῖῃοτ 

οἵ 7651.5) νὰ ἱηϊγοάποσρα ποῖ 85 ἃ γογηϊηάογ οὗ Υδῦν ἢ 5 ροοάηεϑ88 
ἴῃ 651 Δ ]Π]5Π1ηρ (ἢ6 Ἰηϑιυτ]οὴ 45 ἃ δεῖ ΨΑΥ [οΥ ϑθουτηρ ΠΟΙ 655,7 

ὭΟΓ Ὅδοδι5ε οὗ 16 5 ΤΠ] ΔΓ οὗ [ἢ6 ὨΔΖΙ ΓΘ 5 ψοσκ το [ἢαϊξ οὗ [ἢ 6 

Ῥτορμδεῖ, ἴῃ6 ἰόσηλεσ ἰθδοίηρ ὈΥ Ἔχδιρῖς, ἴἢ6 ἰαϊῖοσ Ὁ ῥσεςοθρῖ; ἢ 

Ὀυϊ Ὀδοδυθα [ἃ δηλ [6 5ρεαϊοῦ ἴο ἀθα] ἃ βδενεσα δῖον δραϊηβὶ 

οὔς οἵ ἴδῃε ρτϑαῖΐ δν}}5 οὗ ἢϊ5 ἄδυ. ---- 12, 252] Ιπβίεδά οἵ οὔϑβειν- 
ἴῃὴρ ἴῃ6 δχδρὶα δηᾶ οὈουίηρ ἴἢ6 Ρῥτεοερῖς οὗ [πδ86 ἀϊνίποὶν 

Δρροϊηϊθα δρϑηΐβ, γέ »ιαύάΐ 216 παείγίϊες οἰγίμξ τοίμε] δῃρὰ 50 

ἀεραυςμεά τἢδηὶ, ἃ δοῖ ψῇηϊοἢ, ἴῃ νίονν οὗ ἴῃς παίϊομ᾽β ἀδρθη- 
ΟΥΔΟΥ, 156 ΘΑΒΠΪΥ ΟΥΘΑΙΌΪΕ, δἰ Πουρσ Ὧο Ὠἰδίοσιοδὶ δ] ϑίοη ἴο ἰΐ 15 
ἰουηά. Τα ἰηἤυσηοθα υϑεα ΠΔΥ ἤᾶνθ Ὀδθη εἰ Υ Ροτϑυδϑίοη 

(αῃ. τοῦ" 83) ὃ. οἵ σοιῃρυϊδίοη (Να. Ὁ 350}. --- 4πα 116 2γοῤλείς 
)ε εονωπαπαφα, “γε «λα πού ῤγοῤἧεεγ"" Οἵ γ14,. Τῆδ ἐχδηρὶς 
οὗ οὔδ οἷαϑϑ 15 τηδᾶάδ η}}] δηά νοϊά, δηὰ ἴθ εἰΐογδηςσος οὗ τἢ6 

Οἴμοσ οἷἶδθς δἃῖεὲ ργενεηϊθά, δηά 50 Ὑδῆνοῃ Ὠϊηβοὶ, νῆο δά 

ΓαΑϊσο ἃ ὉΡ ἴμ656 ΤηδϑϑθηροΥθ, ἰ5 Ἰησυ]64 δηά τοὐεοϊοά. Νοίς τῇς 
οἰϊαϑίῖς διταηροιηθηῖ οὗ ἴπῃε τβουρῃϊ. Αοἴυ4] ΘΧχαῃρ]65 οὐ (ἢς 

Ρτοβι δ οη ρ]δοθα Ὡροὴ ῬσορἤθοΟΥ ψετα ποῖ ᾿πίγεσηυδηΐ, ἐς. [6το- 

Ῥοάᾶτῃ 1. (1 Κ. 132), [6Ζεῦθε] (1 Κ. 18 τοῦ, Αὔδὺ (1 Κ. 2253), 

ΑΒαζίδῃ (2 Κ. 155), Τἐμόγδπ (2 Κ. 6531) ; οὗ, Ἰαῖεγ [6 οα5ε οὗ Απλοβ 
(γ.5), αἰϑο 15. 30" δηὰ τς ροσϑθουζίοη οὗ [ϑγεγηϊδῆ. ---- 7 ποῖ ζλῖς 
ἑπάσεα το 7) ΝῺ] δὴν ομθ θην [Π656 δοσυβαῖοηβ ἢ [5 ἴ5γδ6ὶ ἤθη 
ποῖ ἀδεβογνίηρ οὗ ἴῃ6 Ρυμιβπιθης πῃ ἢ 15 ἰγεδϊθηθα ἢ ΤῊ α0165- 

τἰοη ἰ5 ἱῃ ἃ δου ροβίτ[οη μογα [ἤδη δ ἴῃς επά οἵ ν.᾿, δηά Ἄοοη- 

οἷυάεβ [ἢ6 δητίγα δοουβδίίοῃ. ---- 72 ἐς 2 ογαείς οΓ Υαλευελ) ΤῊς 
Ῥῆγαβα υδ6ἃ ΠεΙα δηά οτάϊῃδγν ἱταπϑαιεα σαί γαλισελ (4150 Ἰὴ 

256 410.18.16 6(6.), 15 ηοῖ ἴ[ῃ6 ρῇῆγαβε υϑεα ἴῃ 1 23 ἰδ ΤΣ οῖς,, δὰζ 
οπδ οὗ γηυοἢ 5[ΓΟΏΡΕΙ δἰρηϊποδηςα (7.2.). 

. ΠΗ τι. 23. { Οἱ. {05,, αεῦ., 51. ᾧ Κι. [[|.5., ΒΔ. 
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10. ν2)Ν}1 Εταρμδιῖὶς ΌΥ Ροβίϊἰουῃ δηὰ εχρτεββίοη, ΟΚ. 13ς α; Κὅ. 2622. --- 
ὙΘΥΝῚ] ΑἸτναγα τὶ που " ἴΏ ΣΡ. 55. ψ ἢ Ὁ οοη8.; ΟΚ. 69 «-.-- 213] Κ᾽. Βαβηίβοι, 
Φὲε Ἡγῶσρίε ἔῃ α΄, α. ϑελγίχεν. --- ἋΥΦ Ὁ)»: ιν] 86. οἵ πουῃ ν ἢ Ρ]. οὗ πυπιεταῖ, 

Η. 15, 4. --- γ΄] Τῆς ἰπΐ. ἢ Ὁ ἐχργαβδίηρσ ρυγροβς, ΟΚ. 1147) πὰ ποῖςεβ. 
--- ΟΝ] Αςοοτάϊηρ ἴο ΝΥ ε. (2 ὲε Οονηροσίίον (ἐς  ͵εχαίεεάς, 341 [.}, δι εἰ δαὶ 

(Ζεϊπελγὴ γῶν Ῥδέξονεγελοίορίε, Χ1]. 267), Μεγεῖ (ΖΑ Κ,.1. 121-, 139 Β..), 
ΕΘ. δ νοῤλ. 26, 379), 515. (ΟΥ̓Δ 1. τιο; οἷ. αἷἰδο Βυάάε, 5 ἐδ, ὕγρε- 

τελϊελέε, 344--.ῶ; Ὧε. οἡ ἡ. 483), ὨΪ. (Οτη. 1. 3265), Κι. (έν. 1. 22), τ. 
(δι. Ρ. 11), σΑ5., ΒυῊ] (αζῖ. “ Απαοσίϊες," }Ὰ 5.8), ἀπὰ Νον., [Πϊ5 15. ἃ πδπὶς 

ουγτοηΐ 88 ΘΑΥ͂Υ 85 ἴῃς 5βἰχίθ θη ἢ σας Β.Ο., δΔη ἃ Δρρ]ϊεὰ ἴο ἴδε ρῥτϊπιϊεῖνε Ρρορυ- 

Ιαϊΐοη οἵ Ῥαϊοβεῖπε ἴῃ Εἰ ἀηὰ Ὁ οὗ [Π6 Ηεχαίευςῃ (] υϑίηρ “(απδδηϊΐε ᾽)), δπὰ ἴῃ 
Απλοβ, 5ΒΥΠΟΠΥ που ἢ Γαηαδηϊία. Οἱ, Οη. 482 Πι. 17.19.20. α͵5ο [υ. 13:17. 610 

2 5. 2123, Μος, (ΡΤ. 1. 406 Η΄.) τηαϊπίαὶη5. {μαϊ “ ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδσηεηιϊ [ἢ ς 
ἴνο Ὡδη168 δῆβννεῦ ἴο ἵνο αἰβί᾽' ποῖ ρθορ]ς5, [ΒΟῸΡΉ ᾿ἰἴ 15 ἱπ)ροββί]ς 85 γεῖ ἴο 580 

ψ ἢ οοτίαϊ ΠῚ Υ ον ἔτ ἴπ 6 οἠςα ννᾶβ γτεσηονεα ἔτομι ἴπε οἰοῖ ἴῃ ροϊηϊ οἵ οτὶ σίῃ, 

δηὰ ἀδῖς οἵ 5ε:{ἸΘπηθηῖ "ἢ; 510}}1ΑΥἱγ ΟὟΚΙ. (ΟΛ 1. ς2 Β.). ΤᾺὨς ἰεγπὶβ ἀσμαΐ οὗ 

Ἄνιαν, “τὶς ἢ οσσυτα ΨΙ πα οὐ Καπᾶμα ((ΔΏΔΔ}) ἴῃ ἴῃς Εργρίδη ᾿πβοτρι]ο ἢ 5 

(Βτευρβοῖ, 47ὲ:. οὐ 9.311. 14 ἴ., 154; Βυ., Δὲ ὶ, σρνρεεολέελέε, 346 ἴ.; Ὧτ., Δι. 

12; ΟΕΜ. 72. 81 61), ἀπὰ ““»ιμγνγὶ οἵ ἴῃς 7.61-6]-Απιάγηᾶ ἰδ ]εῖ5 (ϑᾶγος, Ασεές 

οὔίάε Ο. 7. τς ἴ,, τοι ἢ, τ10-17; τ. δὲ. 12; ΟΕΜ. 7. 83) τὸ ργόρδῦὶγ [ἢ βᾶτς 
δα. Τα ψοζὰ ὁσουγβ γε Ή{]|Υ ἴῃ [μ 6 Αϑϑγτγίδῃ ἰπβοτιρίϊοηβ, 1 [ἢ 6 ἤδπλε ίοτ 

ϑγτῖδ, »παίμε ΑΙ λαγγί, ἰβ ἴο Ὀς τεδὰ γισίμ Αριμγγὲ, 50 Ὠεϊαῖίτε, 9.52.4. 1801, 

ΡΡ. 215-24; ΖΑ͂. ΝΊ]. 2; ΧΡΩ͂ ν. ος τι. 4, 98 τῇη. 2; Μυβ8-Αὐῃοϊι, 2 22. 30, 
61; ϑαγος, αγί. “ Απιουῖίεβ," 223.; ἍΝ. Μ. Μῇϊες, αὐτὶ. “ Απλογί 65," ζΖεῖσ. 

Ξπηε.; Ῥαΐοῃ, “7ιπ::. 16; ΧΝΚΙ., ΧΑ 7.81. 178. ---θ. ΠΟ 5] Τῆς ἀϑυδὶ νοτὰ 

ἔοτ ἴῃς ἀδδίταςκίου οἵ ἢ Οαπαδηΐίε8, ἐβρθοΐα!ν ἰγεφυεηῖ ἴῃ Ὠζ. ἐν. 157 ᾽3. 31. 55. 35 

εἴς.---ΌΠ2)5} 15 ἃ βυάδάδῃ οἤδηρε ἔγοπι ἴῃς βεοοπά ρεγβοῃ ἴο ἴδε [ῃϊγτὰ, Κὅ., 
5212. 241. το τ. ἐν. 0 Ν] τοΐοτε ἀείρλδ, ἴῃε (}} ἴοτπι οὗ ἴπε τεϊδιῖνε βεη- 
ἴεπος (Η. 13, 1; 46,1; ΟΚ. 128“; Εν.5 331 ὦ, 3).--τ 5 105] ΤῊΣ υπυδυα] 

ογάεσ τλακεβ ὉΠ, (οσουττίηρ ΟἿΪΥ Βετε δῃὰ 15. 151) νϑγΥ Ἐπ ρῃαῖῖς. ---- Ὁ) ΝΣ} 

Οὐ ἴϊπε ρεμετίος αὐτί. ἴῃ οοτραγίβοῃβ, Η. 4, 3 α΄ (2); ΟΚ. 1269. Οη [δες 

ἩδοΡτον ἰάςα οὗ ρσίδηϊ πδίϊουβ τσ ἢ ἢᾶ5 Ὀδεη ψςτίεπ (οἷ. ἐϑρεοῖα!ν 2.31. 
1173-6; ϑοῦνδιν, δας Ζεόορε παεὰ ἀδνε 7 (δ, 64. 1.; 74. Ζ.4 Κζ. ΧΝΤΙΙ. τς; 

Ὀς. δι. 4ο; ΟΕΜ. Μμ. 39), Ὀυΐϊ τῃς 5υδ)εοὶ 5 ποὶ γεῖ θη γεῖνγ οἷεασ. Τῆς 

ψογὰβ ὅν (οἵ ψϑϊοι [ἢ 6 55. ὁσσατβ ΟἿΪΥ ἴῃ ΡΥΌΟροΥ παπι65), πθλπ, (ποῦῃ οὗἉ ἁμὶν 
οοττεβροπάϊηρ ἴο ὅν), 5, πὰ τῆς ἀἰδτεμν ρτοπουποεὰ τὸν δηὰ 75 Ν, 

τπουρὴ σατοίιΠγ ἀϊπεϊρσ υἰδῃεὰ ἰη 438 7, τὲ Πορ ] εβϑῖν σοπίμβεα ἴῃ ἴῃς νεγβΙ 5. 

Ιη Αταπιαὶς τ ἷξ 15 οὔθ ψογὰ 15) Ν, πιθδηϊηρ φγέα ἐγές. Τῆς ἰγϑαϊπίοπαὶ Ἰά θα 

(ΟὉεἴϑιυ5, ΑΜ]Πεἔἐογοῤοίαπίεο», Ἰ. 34. 8.; 7. Ὁ. ΜΊςμδε] 15, δηῤῥίοεεμία, Ρ. 72 Ε.; Κοβ. 

ΔΒέδί. Αἰ εγίάωνιεξ. ἸΝ. 229 Ά.; Οε59. 7Δε:. κοἷ,; Ὀαυϊ οπ ἴδε οἴπετ 5:46 ον ἢ 

οὐ ἴ5. 122. ΟΕΜ. 7μ. 1210.; ΖΟΡΥ͂. ΧΙ11ΠΠ. 220 ἢ΄.; Ννε. 2 γοἱ. 248), ἴῃ αὶ σετ- 

ταϊῃ ἴνο οὐ ἴῆτεε οὗ [ἢ6 ψοτβ νγεῦθ υϑοὰ σοπῃϑιϑ ΠΥ ἴοσ 2εγεῤί»γά, αῃηὰ οἴπετα 

ἴον οαξ, ἰα ποῖ θογῃς ουαἵ ΟΥ̓ ἴῃε νετγβίομβ, δπὰ ἴῃε ἀϊβεϊποϊοη σου] ποῖ ἢᾶνς 

Ὀεδη ἱπάϊςαἴεά ἴῃ τε ὑπροϊπιεὰ εχ. ΤῊς ψοτὰϑβ βρη “ἴῃ ξερτεν 804 }}γ, 

ἱΓ ποῖ Ἔχοϊυβίνεϊυ, “ΠΟΥ ἴτας, δ5 [8 ρἷδος, δπά, ργιπιϊ εἰν εἶγ, τὰς ΟὈ]εοὶ οὗ νγοῦ- 
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5δϊΡ, σἰίδουϊ τερατὰ ἴο 5ρεςΐοβ " (ΕΜ. 7. 121)). -- ΌΦΝΥ] γα, 7 αἰδείγογεα, 
ἃ τερεϊοῃ οὗ "γποφη, ίος ἴῃς ρυγροβα οὗ δα άϊηρ ἴἢ6 ρῆγαβε ψ Β]ο ἢ ψουϊὰ 
Ἑδαγδοϊετίζε {πε ἀεβίσυςϊου 85 εογεῤέσίς, οἡ (ὅδ ἐξήρανα, νυ... Νοῖςε 1 ἴῃ ΗἱρΉ. 

δίϊει ννᾶνν οοη8., 85 ἰγοα ΘΓ ἷπ 1 35Ρ., ΟΚ. 52». -- οὐ φοθ] Εοτ (ἢς βδπὶς 
ἐχρυεβείοῃ, 15. 58 49 Μα]. 119,---11, ὉΠ5)381 ΤΏς ῥτερ. υβειὶ ραγι νου, 
ΟΚ.τιφτυ; Κὅ.8δι; Εν.8 217,1, 1), δ). τον 2257] Οκ [ἴῃς υβ86 οἵ 5, ΟΚ. τἴο 2; 
Κῦ. 327 υ β 2). --- 12. ΦῬΦΡΥ ΝΠ ἃ ἀουθὶς δςος., Η. 31,1; ΟΚ.ιι)γ. Ια 

42Φ ἰῇς ν»ᾶν οοηβ. σοῃδίτυοίίΐοη 185 σοπίϊπακά, ποῖν ηβίαπάϊηρ ἴῃ6 Ὀτοαὶς 

οδυθεὰ Ὀγ ἴδε ἱπβετιίοπ οὗ Ἢ) ἡντ, δ. 268 ὅ. ---- ὈΝΝ52)5. 5}}] Τῆε οΠϊαβιῖς ογάοσ 
ραῖη, ἔοτ εἰ ρ ἢ α88 πὰ νδυϊεῖγ; ἰηβίεδα οὗ δῈΣ ὙΠ δος. οἵἨἩ ἁ ρεγβοῃ (ἐ. Κὶ. 

απ. 2631}, πε τᾶγεσς οοῃβίγυςείοι οὗ 5} (51}}} ποτε τᾶτε δὲ ὃν δηὰ 5) ἰβ υβεὰ 
(ςἔ, αἰΞςο Οπ. 2161 Κὶ 24315. τς Νὰ. 114); τῆς τίη ἰοτοι ἀἄδῃ ἰ5 Βεγε (δοςογάϊηρ 

ἴο ἴῃς ρῥγεβεηῖ ἴοχί) ἱπισοάποςά ΕΥ̓͂ Ν᾿ (βοπιειίπιεβ ἢ Ὁ δπὰ τῃς ἰηΐ, ὁ ρ. 
76. 115). --το ἸΝ22)Σ ΜὉ} [ἢ τῆς ἀϊγεςῖ ἔοτπι οὗ οῃς οὗ ἴῃς “ἴεπ ννογά 8," [δ περαῖϊνς 

δεραγαϊεὰ ἔτοτῃ ἴΠπε νυθετρ ΟΥ̓ {πε ἀϊδ) πον δοσοηῖ, ἤθποα ἀδρ. ἰεης ἴῃ τῷ, ΟΚ, 
21 δ; ποῖ δῃ δηϊγεαδίυ, ἱπ ψ ἈΙ ἢ οα8ὲ ὃν ψου]ὰ πᾶνε δ οη υβεὰ, Ὀαΐ Δ δρβοϊαΐς 

ςοπητηδηα, 45 1 ἔτοπι Ὠδάνεῃ [56], Η. 41,1 α, ὁ; ΟΚ. 107 9. --- 11}. ἡΝ] 

ΤὮς ἱπιετγοσαῖϊνε 5 ἔοσ τῃείου!οδὶ εἤἥξεοϊ, Κα. 271 ε; ἣν (ΞΞ τε8}}}γ)} γσίνιης 
βρεοΐδὶ βἴγεβϑ ἴο ἴῃς (ον ϊηρ ᾿Ν, οἷ. απ. 1818 ---9Ν)] ΤῊϊ5 ννογὰ οσουγβ δρουΐ 
270 {ἰπ|6ὲ5 ἴῃ ἴῃς Ο. Τ., θείῃ ἐβρεοΐα!ν ἰγτεαυδηῖ ἴῃ 6. (171 {{π|65), 10 ΕΖ. (86 

εἶπλε5), ἂπὰ ἴῃ Απὶι. (21 {1π|εὲ5). Ιζ ἰ5 ἀἰβιϊ ον ΕἾγ ἃ ρτορμεῖϊς ψοτά, ρρεδγ- 
ἱηρ ἴῃ 411 {π6 ριορμεῖβ ὌἼχοερὶ ΗρΡ., Ϊοῃ., )ῃὰ Ὠπ., δηὰ οσουττπρ ουϊβἰὰς οὗ 

Ῥτορδειῖς ᾿ἰτεγαΐυσε ΟὨΪΥ [ἄτας {ἰπηε8, νἷΖ. Ρ5. 362 11οἱ Ῥσ, 3οἷ, [Ι{ ἰ5 (ο]οννεά 
ὈΥ με ἀϊνίπε πᾶπιὶῈ ὄνον πετα ὄχοορῖ ἰῇ Νὰ, 24, Ψ Πετα ἰἰ 18 υϑεα οἱ Βαϊδδπι; 

ἱῃ 2 5. 23,, οὗ Ὠανϊά; ἴῃ Ρχ. 1οΪ, οὗ Αρὰὺζς (4 ἀουδίξι! τεχῖ); ἴῃ 8. 263, οὗ 

ἰταηδρτοβδίοη ρειβοηϊβεά; δηὰ ἴῃ 7Ϊὲ. 2351, νβεῖς ἰἴ ἰβ υϑεὰ 85 ἃ σορῃηδῖς 

δοςυβαῖϊνε. ΌΝΣ 508}}7 σοτης5 δῖ ἴῃς οἷοβα οὗ ἃ ργτορδεῖϊίς 5ἰαϊεπηθηϊ ΟΥἩ ΟσΟυΓΒ 

Ρδτεητ ἢ εἰ 4}}Υ ἴῃ ἴῃς πιϊἀσῖ οὐ οπε; ἰΐ ἱπίτοάπμοςβ ἴῃς υἱΐετάπος ΟἿΪΥ ἴῃ Νὰ. 24 

2 5. 231 15, 139 ς68 Ζςο. 121 ΡΒ. 263 11οἱ Ῥτ. 1οἱ., Ια ἰ5 ἃ ποὺπ οὗ ἴῃς ἔοττῃ 

φάτ! ἸἸκα 5322, τλϑυ, εἴς. (80 Βατίβ 78. 82; Κδ. 11. 1 Ρ. 501); ταῖμεσ ἴἤδη 

ἃ Ρα58. Ρίορ. (Ὁ τ., δπὰ τηοβῖ οἵ ἴῃς οἱάδθυ δυϊμουῖ68). Τῆς τοοῖ ἄοεβ ποὶ 
οὐσυγ ἴῃ Ηοῦτον ἱπ ΔΩΥ οἴμετῖ ἔοστῃ (εχοερῖ [ε. 2281, νμεῦς 1 ἰδ ἃ ἀδῃοτηϊπδ- 
ἔἶνε νὉ.), Ὀαῖϊ οὗ, Αταῦ. "σ᾿ ΠΩ Ξῷ ργοαμ, σἱρά, ρεργηῖ», τυλίσῥέν, εἴς. δσεηπος 

ἘΝῚ ῬτΟΡΔΟΪ ἀδηοίοα ἴῃς ἀϊνί πα σοτητη μη] Δί! ο 85 ᾿πηρατγίςα 56 οΥε Υ ἀπ τηγϑ- 

[ο]ουϑγ; οἷ. ἴΠ6 Ῥῃεῃοιηεηᾶ ἱπαϊοδϊεαὰ δ5 δοσοτηρδηνηρ ἴῃς σοτητη πη] οαιοη 

οἵ Υδῆνο᾽5 ψοτὰ ἴο Βαϊδαπὶ (Νυ. 2457 166), (ἣς ρὮγαβε “ ὑποονοῦ ἴῃς εατ᾽ἢ 

ὑπο οὗ Οοὰ βρεακίηρ ἴο πίδῃ (1 5. 916 70. 3318, εἴς.); δπὰ ΕἸ!ΡἢΔ2᾽8 ἀεβϑογὶῃ- 

το οὗ ἴῃς τενεϊαιϊίοη σίνεη ἴο ἷπὶ (ΤΌ. 412). ὉΝ) 18. ἴῃς 5βἰτοιρεδθῖ νογὰ 

ἀεποῖϊηρ ῥγτορδεῖϊς υἱΐεγαῆος δα δβρεοΐδ! νυ τηδῦῖκβ 115 ἀϊνίπε ομαγδοῖεσ; ἰἴ ἰ8 

δεβῖ τεπἀοζεὰ ογαςίς. (ἔ, Β.Β., Β5Ζ. 

13-:16. 77ε :»ιῤεηαϊΐηρ εαἰανηΐν. Τῆς οἤἴατρα οὗ νιοκεοάηδϑα 
δᾶ5 Ὀδοῃ πιδάς (ν5.5 Ὁ), τὴῆε (6 εβοτὶς οὗ Ὑδηῆνεῃ ἴο βϑανα ἴῃς 
ῃδῖίοη να Ὀδεη Ὠδτταῖοά (ν5.}}. 12) ; τὴς δηα ἢδ5 ΠΟῪ σουὴ ; [5.86], 
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ἴοτ ἢδσ 5ἴη5, τηυϑὶ βυβεσ: (1) δῆ θῇ 11] Ὀτηρ ἃ στεδῖ σδἰ δι ; 

(2) ἴῃ βιτοηρϑϑῖ ψ1}} ποῖ Ὀ6 40]6 ἴο 6ϑοδᾶρε ; (3) ἴῃ! δ τοδὶ δηὰ 

τηοβῖ οουγαρθοι5 Μ1] [4]. 

ΤῊΝ ρίεςς, ἑοστηϊηρ με αδὲ οὗ ἰὴς ἀτεδάζαϊ {ΠἸἸΟΡΥ, ροθ5 Ὀδοὶς ἴο [Ὡς ἰτἰπι- 

εἴες τηονειηθηῖ. Ὧδε τηονεσηδηΐ ᾿ὩΘ6Ώ ὈδοοπΊα5 ϑῃοτὶ δηὰ σαιυϊοῖς, ἃ5 ἴΐ ὉΥ ἰἰ5 

ΨΟΙΥ ἴοστῃ ἴο ἔογεῖςθ!] [ἢ6 οοτηΐηρ ἀοοῖῦ. Ι͂ῃ νἱενν οὗ (1) ἴδῃς ἀϊιουϊ 65 βυρ- 

δεκιεὰ Ὁγ ν.͵8 (ν.1.); (2) ἴδε βευίουβ ἱπϊεσταρίίοη οὗ ἱπουσῖ Ὀεϊνες Ὁ» 

δῃᾶὰ ἼΣΝ) (ν.134); δηὰ (3) ἴῃς ἱγτεσυϊαγ οὗ ἴῃς ἢγϑῖ βίστορῃε 85 οοιηραγεὰ 

τ [Ππς ῬΘΟΌΪΔΥ ΒΥτωπλ  ὙνὩἸΟἢ εἰβεννῆεγε ομαγαοίεσιζεβ ἴῃς ίογτα οὗ ἴπεδε 

οὨαρίευβ, (πδτὸ β8δοῖβ ἴο Ὀς ροοά τεοδβοῦ ἔἴοσ δϑϑυμίηρ ἴῃς 1055 οὗ ἃ ρᾶτῖ οἵ [ἴῃς 

ἴεχῖ, ρεγῆαρβ οὔς οἵ ἴνο 1165, οὗ ἴῃς ἢτβὶ βίγορῃῆς. Οἱ ἴῃς οἴπεν ἢδῃὰ ἃ σοτὼ- 

Ρἰεῖε βίγσορῃςε οἵ ἔους ἰΠτλοῖοτβ Δ Ὀς οὐἰδιηεα ΌΥ αἰν] ἀρ 85 (ΟἸ]ΟῪΣ: ε --- 

ὯΝ [125] 
ὈΣΤΠΣ Γ)»Ὸ 

ΠΡ ΡΤ ἼΣΝΣ 
ἋΌΡ πὸ κυῸΣ 

ΤῊΪ5 ατγδηρειηοηῖ νουϊὰ Ὀς [αἴαὶ ἴο Ουη.᾽5 ἰπἰετρτεϊαϊίου (υ.2.). 

18. “).] (ὦ Ἰορίοα!ν τεδάβ 150, διὰ τοῦτο, Ὀείοτε [πἰ5, 100 μανίηρ ἀτορρεά 
ουΐῖ, Ὀεοδυβα οὗ [6 (γε! ΠΟΥ͂ ]Ὦ ὙνὉΪΟ 2 15 ετηρὶ ογεὰ 85 δῃ ἰῃϊγοάπςίοιῦ 

Ῥδγίίοϊε, οἷ. ΠΣ 155), 15. 8, ---α Ρ0»}»Ὁ} 65 κυλίω; 6514 κωλύω; ᾿Α. τριζήσω; Ἔ 

σγιίαεξόο; κΞὅ. 7 τοὴϊ 27ὲ55 (βϑᾶτης τοοῖ 65 ἰῃ Ἡδεῦτεν). ΗἸ. Ριρ (80 δἷϑο 51. 

Οι. (9), Ν ε., Οτ., γαὶ., Ὀγ. (2), Νον.., Β0Β., ΕἸἢ., δδγ, Οοῖ.). --τ ρο»ῇῷἢ} 

κυλίεται; ᾿Α, τρίζει; 8. 2γέξεες; Ἔ  εἰγίαάο, ΗἸ. ΡῬο (80 81, ε., τ. 

Νον., ΒΏΒ,, Οεῖ., ε2 αἰ.). Ὅν. δῦ (580 ἐφ. ΕἸῊ., 1,581). --ο 22)}»57 ϑόιὴς βυρρεθῖ 
πο, --- Ὁ] Οὐ. οπι. 85 ἀἰττορταρἢ. --- 1δ 4. ἼὮΡὴ.. .. . ΘΓ] Βεϊοηρβ νὴ 
ν.19, ἰῃ βίσορῃε 2; τ[ΐβ διταηρεπιεπὶ ἰ5 ἀετηδηάεα ὉΥ τῆς τιεδηϊηρ, 85 νν6}} ἃ5 

ὉΥ ἴδε νεγβιβεδιίοη. ---14, ὉΡῸ] (ὃ ἐκ δρομέως; ᾿Α. ἀπά Θ. κουφοῦ; ὍΓ σΡ. 
Οτ. 530. Μ.16δ 15 οηι. πῃ βοῆς Μ85. οἵ Κεπῃ. δπὰ ἀςἘ., δῃὰ ἱπ τς Αγδρίς, 
ῬτΟΌΔΟΪΥ Ῥεοᾶυβε οὗ [με 5ϊ:π||]ὰ επάϊπρβ οἵ ν.15 πὰ ν. δ 85 πονν βερασαῖεα. --- 

16 Ὁ. Ὁ55}} τεδὰ δ", 85 ἱπ (δ διασωθῇ, ὦ 22, ΖΦ τον, ἘΠ ταὐυαδέίων 
(5ο ΗἸ., Ος., 86ε0., Νον., Ὁτ., ΕἸΒ., Οογὲ (3 “ι.), Οεῖ., Η γβορτ). Ζεγάπος 

(7.5, 1Ν. 201 Β..; 50 α͵5ο Νονν.) τεραγάβ ἴῃς νγογάϑ ἔγοπι "01 (ν.1δ) ἴο 5.12.2 
(ν.16) 5 ἃ Ἰαῖες δάαϊτίοη (ν...),  ὩΠῸ [,δῃγ οαι. ν.ἤδ᾽ δηιγεὶνγ 85 δῖε; 80 

Ηἰτβοῦς ("ἢ βοόσης Ἠαβιϊατίοη); δαΐ οἴ, 76. 465, Οεῖ. ἰβ ἱποϊπεὰ ἴο οἵω. δὴ 
ΦΨΌΣ . .. (ν.1δ); νυ. Βαυπιδπη, 121. ---- 16. “ὮΥ ΥῸΝ}] 65 καὶ ὁ κραταιὸς οὗ μὴ 

εὑρήσει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν δυναστείαις, ἴον ΜὨϊοἢ ΚΙ. (ὥϑνἐεγεμελ. τ84 1.), 

ῬΙΌΡΟΒε5 115 οτἱρίπαὶ ἴεχὲ : ΓΛΉ5)Ὁ 12 ΠΡΦῚ 2 ΥΘΝῚ τ “τῆς βιουϊιεατίεἀ --- 
ἢΐ5 πεατὶ ν"}}} ἑογρεῖ μεγοὶς ἀεεὰβ." 65, ἀοοοτάϊηρ ἴο ἮΚΙ., τεδὰ 325 δ8 νῷ δπὰ 
βᾶνε το 118 Ασδτηδὶς βεῆβε, ΜἜημω ---- Ὁ) 1222 85. τῷ Ἴ2)5. 654 καὶ εὑρήσει τὴν 

καρδίαν (οταϊτηρ ὁ κραταιὸς οὐ μὴ), 5᾽τα ]αΥγ 650 πὰ .5γνγ.-ἴεχ., καὶ ηὑρέθη 
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ἡ καρδία σου; ἀπὰ (5840 ογῃ, οὐ μὴ. 1ῃ νἱενν οὗ ἴΠεβ86 δοῖς Η γβοῖι τοραγὰς 

(ἢς οτἱρίηδὶ ἰεχὶ 85 Ὀεὶῃρ ΝΥῸῚ Ὠϊοἢ νγὰ58 οοτγεοϊεὰ ἴο γον; 65. ἴγδη8]. Ὀοϊἢ 

δῃ ἃ οἴπος [ἴῃς γοβϑ δ τνᾶ5 ἴῃ σοπῆϊςοϊ ψ ἢ ἴῃς Ργεοδαϊηρ ν5. δἀἀδαὰ ἴδε περαῖϊνε 

οὗ μὶ5 ογῃ δοσογά. δι τ] δυὶγ Νοὶ., Ὀαϊ ν. δ[εϊς. 

18. 7 τυ νιαζε γος ργοαρ ἴηι γον ῥέαεες γμδέ ας ἵλε Τἀγενλίηρ 
τυαρον νιαζές “ἦς ( σον) Με εὐὐτὰ εὐέαυές 10 ργοαη] ΤῊΪ5 15 ΗΟΗ͂- 

ΤΩΔΠ 5 τσθηάοσίηρ," δηὰ 15 ἴὩ6 Ὀεβὶ οὗ [ῃ6 τῇδηγ (7.2.) ἴῃαϊ ἤᾶνε 

Ὀδθη Ῥῖοροβεά. Ὑθοσα 5 ποιῃίηρ 1ἢ ἴὴ6 ψνοτάβ [ποι βεῖνοβ, οσ ἴῃ 

ἴῃ σοηϊεοχῖ, ἴο συρρεβῖ δὴ δαί ῃαυακα  Τῆδ ντιτοτ᾽ 5 τη] η4 15 Π]16ἀ 

ἢ πσᾶσ, ἰῃ6 σοτηΐηρ οὗ ψϊοῖ (οἴ, 57 67:1} η5. 59 14) 9}4}} πηᾶκα 
ἸΏΘΩ 477} ομἕ ἴῃ ΠΟΤ τη βου. Τῇ Δρρτορτίαϊα τηδηϊδϑίδι] ἢ ῸΣ 

500 ἢ στίεῖ νψουἹὰ θὲ υἱίοτίηρ οὗ στοδῆβ, γῇ] ἢ ἢοΐ ἱπΊρτΟΡ ΥΥ πὶρῃῖ 

Ὀς σοπηραζαα ὈΥ ἴῃς ἔδτηλεῖ- ὑσορμεῖ ἴο ἴῃς ογεακίηρ δηάᾶ ρτοδηϊηρ 

οὔ τ1πΠ6 {ἘΠ γοϑῃϊηρ-ἤοοῦ ὑπάογ [ἢ6 νεῖρῃῖ οὗ ἴῃς ΓΠγοϑῃϊηρ-ϑ᾽ εαρε δηά 
1ϊ5 11] ΞΌΡΡΙΥ οὔϑῆδανεβ. ΤῊ 5 ἀο65 ηοΐ ἀ!ΠΕΠῖδῚ Ἔϑϑθητ14}}γ ἰη Τπουρῇῖ 
ἔτοτπῃ ἴῃ 6 τῆοτε σοτηπιοη ἰηϊοσργείδίοη, 77, τοῦ 2γε55 γον ῥίαεε, ας 

2λε τυαρορ τλαΐ τς Με ΟἿ τἀέεαῦες 2» 55: { τυλαΐ ἐς Ὡπα67 1:8 Οὐ ὁ 

ζλε εκαγίλ ,}} οἵ, 77 το 2γε:ς τλαί τολίελ ἰς αγιορρ γος ας ὦ τυαροϑὶ 

τὐλίελ ἐς ρα κα] (τοΐ τὰ εἴοη65) 2γέσδες ἐδέ σἤεατες; Ἵ οτ, 7 τὐἱῶ 2γές: 

ὄρτυπ ΟΠ" γος ας α τυᾶαρορ ῥ,έσσες ζλαΐ ἰς εζ οὐ άεαυες, "" οὐ, 7 

τὐἱδἱ νιαξε ἐξ Το 7 (Ὁ 88) δεπεαζὰ γοιε ας α εαγί Ἰοἠογείλ Ἰλαΐ ἧς 
ἡ οὗ τἄσανες (ν.5.). ὍὨΘ ας κ οὗἉ οἰδαγηῃθϑ5 ἤδτα 15 ρτο ὈΪΥ ἴο ὃς 

Εχρ αἰηθα Ὁγ ἴῃς |ο55 οὗ ἃ ρατί οἵ ἴῃ βἴτορῃβδ. ----14, 154. 7Ζλεη 

λα γεΐρε 7αἱ} τὰς τευ 1 ΟἿ. οἷδ. ΤὨς βἴσορῃς Ὀερπηίΐηρ τῇ 

ἴπ656 ψοΤαϑ ργθβθηῖϑ, ἴἢ [ΟὉἿΓ βῆδτρ υἱϊεγαηςα5, [ἢ υἵΐοτ ἰδοὶς οὗ ΟΡ 6 

οἴ δὴν ἀε]νεσδῆςθ. Νοιῖον [ἢ νι (76. 255 465 [Ὁ. 112}, ποτ τῃ6 
βοὴ (ΡΥ. 245), Ὡογ ἴῃς ἤδτο, Ἔἐχροσιθησθά ἴῃ νᾶσ, ΠΟΥ ἴΠ6 δγπιϑά 

ΤἸΏΔΏ, 51.116 « ἴῃ Πδηά]πηρ ἴῃ6 Ῥον (76. 469), 584}1 Βηά τείιρο, οὐ Ὁ6 

ΔΌΪῈ ἴο δ5ϑοσί ἢ15 βίγεηρίῃ, ΟΓὁ τόϑοιθ ὨΙ 56], ΟΥὁ βἰδηά (5. ᾿ο2ὅϑ 

Ὠη. τς δ; αἷ5ο 6. 4653 ΝᾺ. 25), ἤδη [ἢε ρστεαὶ σδ᾽δγ τ 5}.4}} σογηθ. 
Ἐνετγιῃίηρ ἴῃ νης ἢ πηδῇ δ βυιοἢ {ἰπη65 ἴταϑῖ 5}4]] (41], ν]Ζ. βυν 655, 

δγεηρίη, Ἔχρεγθηῃςθ, δηά 5[(}}} ἴὴ [1ῃ68 '886. οὐἨ ψϑαροῃβ οἵ ΨΆΓ. -- 

15,5, .ο, 16. 41,4] τὴς σοῦ οὗ ,»οΐ «λαΐ ποὲ γέξεμε ἀΐριφείζ  (Γ. 
2 5. 153 γιδ (ἢ. 12ὅ, ΤῊΪΒ βἴσορῃδ, οταϊδα ἴῃ βοὴ Μ85. (υ.5.), 

τεροδῖβ [Π6 58π|6 ἰάθα ἴῃ ἰδγρεὶγ ἴῃ6 βάτὴθς ψοτγάβ, τπουρῇ αἰ σθητν 

9 ΖΑΜΛ1Τ11|. τοοῦ [Οτοοίαυ5, Θοιτό, 65. [3.9 Π]Ποσ, Κοὸ. φ4 Ἐν. ΟΑϑ. 

τι Μιὶ οὐῖ, ᾧ 80 Ηά. 4“ σεῦ, 
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διγδηροα, ΤὨϊβ 15 ποῖ ἃ ἰδῖοσ ἰηβογίίοῃ (0υ.".) ; ἴῃς ροεῖ που]ὰ 

Ρἰοῖυγα ἀραῖη, ψ| ἢ τηοποίοηῃοι5 νἱνηθ655, ἴῃ6 ἱπῃροβϑι Ὁ οὗ 

βοᾶρθ. ἢο68 ἴῃς ρῆγαβε σἀαΐ ες στυαγ παξζεά 7 (1.6. Ἠανίηρ δρδῃ- 
ἀοηδα ἢ5 ΕΔΡΟΏΒ, ΔΙΠΊΟΣ, ΟΥ ἄγοθβ ΠΟ τσϊ δα ΓΤα55 ἢΪπ) 

σοηιγδαϊοϊ ψνῆδὶ 85 Ὀδθη 5414 σοποοσηΐηρ ἴῃ6 ᾿ΡΥΔΟ Δ ὈΙ ΠΠῪΥ οὗ 

ΔΩΥ οἤοτί ἴο Ἔβοᾶρε ὶ Νο, ἔογ ἢϊρῃξς ἤδῦα στρθδῃβ γομί, ποὶ ἐσεαβέ. 

Βυῖϊ ὕροη ἴδ6 ψῆοϊα ΞΒΌΟΡἢΘ δηά 115 σοϊγεϑροηάθηςς ἴο ἴῃ6 ῥγαε- 

ςΘαϊηρ, νυ. --- 7 “σέ ἠαγ}] Τῆς ἀδὺ ψῃϊοῇ νᾶ αἰνγᾶγβ Ὀρροσγηοβῖ 

ἴῃ ἴῆ6 τηϊηά οὗ ἴῃ6 ῥτορδοῖ, ἴῃ6 ἀδγ οὗ Υδῆνθῃ, ἀθϑοσι ρθε τλοσθ 

Υ ἴῃ οἷ, 

18. 5] Εοτ οἴμοι οἂβεβ8 οὗ 2) υβεὰ ἴο ἱηἰτοάυσος ἃ 50] 6 υἱΐετδηος, 
οἵ. Οῃ. 67 ς, γ14, - Ὁ) Ν] ΕἸαρΒαῖίς δῃὰ ἴῃ οοπίγαβι ψὶ τ [Π6 βυβῆχ ἰῃ Ὀρ ΠΏ. 
οἴμεσνίδβε ἴῃς τῇοτο σΟΙΙΏΟ 5) ψουὰ Ὀς υϑεὰ; οὗ, αῃ. 2418 Ἐχ, 43. 

-τρϑη. .. ΡΨῸ] ΤΈΣ ρῥίορ. υϑεα Πετε οὗ ἴῃς ἱπιπιεάϊαϊς ἔιΐυτε, Η. 27, 2; 

ΟΚ. εἰὸ ὦ; Ὦγ. ὃ 135, 3. ΤῊΪΒ α. λ. Ὧδ5 σίνεῃ τἷβε ἴο ΤΥ δηὰ συ] οἷν ἀϊες- 
δηΐ ἰηϊεγρτείαιίοησ, ἴ[πῸ σὨϊεῖ οὗ ψὨΙΟὮ ταδὺ Ὀς οἸαποβοά : (1) ΤΏοβεα ἴῃ ψΙΟΒ 
ΡΨ ἷ8Β σίνοῃ ἴῃς τηεδηΐηρ οὗ ἴῃ6 Ατδμπιδὶς ΟΣ 2γέ55, οἵ. τῆς ἀογίναϊϊνε ΠΡΡ 

Ῥε, κέ, ΠρΡρὴ 5. 6611: (4) Ὀοϊὰ νεγὺβ ἴακθῃ ἰτδηβι νεῖν: 7. το 2γές: 
7οις ἄστυ» (ἴοτ τ}18 υβϑς οὗ γπῦ οὗ. [0. 3616) ας ἃ τυαρονε (οτ, ὦ εοτῦ) ῥγέ:ϑές, 

εἷς. (Ὡδάεοτϊεϊη, Εν., ΟΑΞϑ. ἄμ μὴν οτ, 7 το  »παξε παγγοτυ ἐλε ῥίαες 70» γοιι, εἴς. 

(Καοκοσ); οε (ΞΞ Ασδῦ. (δ), 7 ὐὐἱδ ο ἐπε ῥίεεες, ας α ζάγεολίηρ γοΐν, εἴς. 
(Β5Ζ2. -.υ. ΡΨ); (ὁ) ἴδε ἢγβῖ νεγὺ ἴγαῃβ., [ῃε βεοοπά ἱπίγϑῃβ.: 7 τοὴδῇ φγ:ς γοῖέ 
ἴοτυνε ἃς ἃ τυαρὸρ ἐς φγεένδεαῖ αἴρτυ», 1.6. σῖνεβ ΨΑΥ (Να., ᾿ς ΝΥεϊίε, Εσοβ., 
Μαυ.); (ὦ) Ὀοΐὰ νϑῦρβ ἱπίγδῃϑβ.: 7 ὧγὲ 2γεβϑεαῖ ΜΡ γο ας ὦ τυαρῸρ ἐς 
2᾽:ἐ:5εἍἴ, εἴς. ((Δ]., Βᾶ., Ρυ.). (2) ΤΒοβε ἴῃ νοι ΡΨ ἰ8 ἰτδῃβίδιεὰ ἐγεαξ, 

5γοαη (οἴ. Ατδῦ. ς δ..2.), [πὲπ ἡγονεόδε, Τούϊογ . (4) 7 φγοαγι για γοῖε ἂς 
ἕλε τυαρον ργοαης (0 5., οἷ, ᾿Α. δηὰ Ἐ, υ.5.); (δ) 7) τοὶ νιαξε γος ἐ᾽» σε, 
εἴς. (705., Ηοῆτῃ. ν...). Αγραΐηβὶ Ν Ιοἢ Νον. υτροβ ἴδ6 ἀηϑ 8] 6 655 οὗ 

ἴῃς τ[Βουρῆῃῖξ 65 ῥτεραγαίΐουυ ἴο ν.16; (δε υἀποοτίδι ΠΥ οὗ [ἢς τεβδαϊηρβ ἰῃ Ῥε. 661} 
δηά ςς' οἰϊεὰ ἴῃ οοπιρατίβοι; ἴῃς αἰ βίου Υ οὗἨ τπακίηρ πνθῸΣ δὴ δος., δῃὰ οὗ 
οἱ ὴρ 1 π. (3) ΤΒοβε ἱηνοϊνίηρ οἴδηρε οὗ ἴεχῖ: (4) 7) εὐὴδ »παλε ἐΐ 

ἡγερεόές μη γόοις ας ἐἀε τυαρὺρ ἕγερεδἧες (ν.5.), ὉΥ ομαηρίης ὃΨ ἴο διὸ (ςΐ. 

1 5. 229. »»οῦ ἴον ᾿Ὄρ"; 2 8. 245, ἸΥ ἴοσ 19»); (δ) 7 τοὴδ νειαξε ἐΐ ἐγερεδῖο ραν 
70 ας ὅδε γεἹ] τυαρὸ» »ιαξες 26 τάεανες “γεριδἧρ, ὶϊῃ ΟῸΡ 65 οδ]εςῖ, απὰ τπῦ 
οτηἰεἀ (σαη.). (4) ὃΨ -ξῷξ, Ατδϑ. "4.2. τυ λάγατν, 3εε ατυαγ, 7). τοῦ ἐαμδὸ 

7 ον ΄αεε ἐο γιεἰα ας ἐλε τυαρο» δγεαῖξε ἐστε ἴλαί ἐς 21}, εἰς. (ΗἹ.᾽5 Ἰαῖετ νἱεν)), 
18ε τείεγεμος Βεΐηνρ ἴο ἴμ6 εαγίβαυδκα οἵ 11, τπηουρᾺ ἴῃς ννοτάςβ νοῦς ΡτοΔΌΥ ποῖ 

ΒΡοΚ δ, Ὀυϊ νηϊίεη δἰἴζεγνναγά, Τῆς γυεαῖ σῃδ)ου νυ οἵ 6856 ἱπίογργεϊδιουβ ἃτς 

Ὀαβεά ὑροῦ ἴῃς σοποεριίοῃ οἵ δπ φαυῖμαυακε (υ...). (5) ἣΨ Ξξ Ατδϑ. αὶ ὃ 

ἀϊμαεν, 7 εὐ ἐαμ5ὲ ὦ εἰοῤῥασε τραἴν γοι ας 1246 ΤΖἀγεελίηρ εἰεάσε (15. 285) «ἐοῤ-ε 
(1.2. πὸ Ιοηρεῦ ἴατῃ5) τράτελ ἐς ἐλοξεα τυ «ἰγατυ; οἴ. ΘΑ (νυ...) (ΛΝ εἰζβιείη, ΖΑ͂. 
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111. 278).--- ΗΔ]. τεθάοτβ γπῸ] δ8 “ Ὀοάγ,᾽" οἰξείπρ ΗΡ. 316 Ζςο. 623͵ --- αὐκϑ] Τῆς 
ῬΙΈΡ. γονετηΐηρ ἴπε δηϊεοεάεπί οἵ [ἢς τεϊαίνε, ποῖ ἴῃς τεϊαῖῖνε; οἵ. Ἡ. 46, 3“); 

Κό. 63; ΟΚ. 138 6. --- 70} πιρΐ΄. οἵὨ ἱπάεί. ἔτεα. δοϊίοῃ, ΕἸ. 21,3; [ζ. ὃ. 33 ὁ; 

ΟΚ. τογΚ. --- ἄν 5} ΤἼε γί. ψ Ρίορ. ἐααίν. ἴο ἃ τεὶ. οἰαυβε, Η. 4,3; Ὧτ. 
δ18ς, 7; οἡ ἴῃς Οδὶ. ρῖορ. οἵ βἰδίϊνε νεγθ5, ΟΚ, 50 ὁ, εἰ. ---- Ὁ] Εοτ δποῖδογ οδϑς 

οἵ εἰμῖοαὶ ἀδιϊνε ψ|ἢ Ρῖςρ. οἷ. Ὁ ὙΠ2 Ηο. 89; Η. 11,2ςε; ΟΚ. τ19-:; Κῦ. 16; 
Ενν.8 217, 2, 2) 4) 3); Ὦτ, Θέ. το 16. Νοῖς Ουῃ.᾽5 βυρρεβίίοῃ τμᾶῖ πὸ 5. ἃ 
αἰττορταρὰ οἵ (με ἰλϑὶ 53.}140]ε οἵ {με ργεςεάϊπρ ψογὰ (οί. Κῦ. 402 4). --- Ὁ} 

ΕἸ ον δος. δίϊοσς πνδ9 5, ἐ.ε. δος. οὗ β83ρες. (οἵ. Κὖ. 3277,), οἵ ες. δἴϊεσ β}ῃ 

(Ουη.). ---14.}0. .. Ἴ5Ν}] ΤὨς γ 15 σοῃβεα 614], [οἸ]ονίηρ ἴδε ρίορ. Η. 25, 5; 

Ὧτ. ὃ 113 (1); ΟΚ. ττόχ. 15 ν 8 π2ν, οἷ, 7ε. 2580 10. 11 Ῥ5, 1425. --- 50} 

δϑιδῃάϊηρσ αἷοῃης, ὄονθὴ ψἱουΐ ἴῃς δτῖῖοὶθ, υϑεὰ ἃβ8 ἃ βυρετηίδαϊνε (380 δΝἃ.; 

ΟΚ. 1334).--οῦ)} Ὁ} 50. ἔδγ 88 ἴουπὶ 8 ςοηοεγηβά, εἰμεν Δ σή (50 Κε., ΝΔ].), 

[6 πουῃ ἢ} Ὁ δανίηρ ἴῃς οτος οὗ ἴῃς νεῖ, οὐ δέσες οΥΓ Μίγἀέ, γμσε (Ρα., 
Ουπ.), ἴῃ Ὁ ἀςποίΐηρ ρίαςς; ΟΚ, ὃς ε; Βαγίῃ, λ:.:.. τόο ἐ. --- 1δ 4. γρθπ ῬΡᾺ 

ὙΟΡ᾽ ΜΝ] 2.5. 58.4}} ρετιβῃ, οὐ 388}} θὲ ραϊ ἴο ΗΐρὮ. --- 1δ, 5, 5. Α σοπιρατίδοῃ 
οὗ ἴῆς βεςοῃά δῃὰ {πἰγὰ βίγορῃοβ, 16. 1ὅα. κπὰ 15, ον ΞΏΟΝΒ ἃ ρΈπεγαὶ ρύγροβα οἡ 
ἴδε ρατὶ οἵ ἴδε νψτίϊευ ἴο τερεδῖ ἴδε [δουρὶ ἢ ἴῃς βδιὴς ννογάβ δγτδηρεὰ ἰῃ 

ἃ βοιρεν δὶ (τ Κρ πιληπεῖ, [ΙΓ ὉΥᾺΡ πυὶρμῖ θὲ ροϊπίεα νὰ; (τξζέδεα! ) ταῖ μεν 

ἴδῃ ὉΛΔΥ, δηὰ ἵἴνο οὔ ἵἴπγεα ἵγαπβροϑι οῃ8 τηδάςε, ἴῃς 5: π|}14γ]11ὲ85 οὗ ἴδε 

5ἴΓΟΡΒΕ5 ψουϊὰ Ὀεοοτης 5{1}} τηοῦα 5ἰγι καρ, [6 Ρῥᾶτα]} 6} 15πὶ πιούε ρετγίεςϊ, δῃὰ 
ἃ Ὀεϊϊεν β6ῆβϑε σαϊῃηεά. Τῆς (οἰ ον ἰ5 ϑυρρεβίεα 85 ἃ ρἰδυβὶ]ς οοπ)]εοίυζςε : --α 

ὉΡῸ Ὁ ἼΣΝῚ ΟΌρΣ πὸ ϑ 22 ὈΡῚ 
γὙῸ ΥῸΝν κὸ Ρ1ΠῚῈ ὉΣ Λ1222 125 ΥΟΔΝῚ 

ΦῸ) ΟὐΌν κ ὍΣ). ὙΦῸΣ Ὁ5Ὸ» Ὁ ὈΥΣῚ 
ἽΟΡ κὉ ΓΦ ΦΨΌΩΥ ΝΊΣΠ Ὁ.) ὈῺ" ΟἿΌΣ 22) 

Νοῖε ἴπδὶ αἴετ [ἢς ἢτβὲ οἴδυβε, [ῃοβε ἴπαΐ τεπιαΐῃ τε οἰγουπηβίδηϊ αὶ, δἀάἀΐηρ, 
ἴῃ ἃ βυδοτάϊηδξςε γᾶν, ἀεἴ41}5 ἴο ἴΠ τηδὶπ ρἱσίατο. ΤὨΪ5 πιᾶὺ ἴῃ ρατὶ Ὀ6 τερτο- 

ἀυοεὰ ὈΥ ἴῃς τε οἵ ἴῃς σοπ)υποίίοῃ τος, Ἡ. 45,14; ΟΚ. τεδά; ὍὮτ. 
ξ τ62. 

Ζεγάπεν (71..5,., 1886, ΡὈ. 201 1.) βιρροβεβ ταὶ 214-16 σορῃϊδίῃβ βενεσγαὶ 
Εἴο85:8, ἀῃὰ [μαῖ, [Π 686 Ὀείηρ τεὐ)εοϊεὰ, (ῃς οτὶρίπαὶ ἰοχῖ νγᾶ8 : --- 

Ὁ ὉῸΘ ἼΞΝΊ 
τι 

τὸ γΝ) νὸ ΓΙῸ 
ὙΌΣ Ὅ59) ΝῸ 22) 
ὙΣΣ Νὸ ὑγοπ ΡΣ 

4. ἔν. 
ΟΣ 

ΜΉΠΩΣ ὍΝ Ὀ0)» ὉΥᾺΣ 

ΣΝ ὉΜΝ) 
τ 1] 

16. γ»ὺ γ 1] 71ε εἰοιίεεί ο7 ἀεξαγί, ατὶι ἐρεχερεῖῖοαὶ σεηϊεῖνς, τοα! βαρετ- 
ἰαῖῖνε; ΟΚ. 128 χ; οἴ, Κὅ. 326 Ἅ. --- Ὁ.»] ΔΑοοοτάϊηρ ἴο 48 δὴ δος. οἵ 5ϊἰαῖς, 

Η. 33,4; ΟΚ. 1τ18»; Κὅ. 3127. 
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͵ϑυν»ε»1437. ΑἹ γμάργιεη ὁπ ἤογασί: (1) Τῇ πδίοη ἢδ5 βἰηηθα 

στ νου, ᾿γεδίίηρ ἴῃ6 Ῥοοῦ δηά Ὡδϑαγ ὑη} 051} 7, δἀπα Ορργαϑϑίηρ 
το Ὀαγοηα 411} πηθᾶϑυγα ; ἘΠῚ] ΠΘῚ Ὀδηανίοῦ ἢ45 Ὀθοοιῃα ἴῃ ἴῃς 
Ἔγ65 οἵ ἴῃς νου] ἃ ρτοίδῃδιίοη οὗ Ὑδῆννθ ἢ 5 ΟΪΥ ἤδῖηθ. (2) ΤῊ 5 

τηοσζαὶ σοῃάϊπποη 15 ἀπ ἴο ηο ἰδεῖς οὗ εἴοτί οἡ Ὑδῆννε 5 ραῖῖ; 5ἴπος 

ἢς Παὰ Ἰοὰ Ι5τὯ6] ουἱ οὗ Εργριὶ Ἰηἴο (δῆδδῃ, δὰ ἀπνεῶ ουΐϊ ἴῃς 

Οδῃδδηϊίος Ὀδίογε ἤΟῚ, δπὰ ἢδά ρίνϑη [ϑδοῦοτβ ῆο 5ῃοι]α ἀδοΐαγα 

Του βη6855 ἴο ἤδγ; Ὀυϊ 4}1 ἰδ οαγαὸ δά Ὀδθῃ νἱϊῃουΐ τγαϑυϊῖ 

(3) Εογ δ. 5[ῃ5 [5γ86] τηυϑβὶ βιῆεσ, ἴῃ 6 ΠδΙΟη 5}.4}1} ρα ἢ ; ὩΟΏΘ, 

ποῖ ὄνβῶ ἴῃς δ τοδὶ δηα βἰτοηραϑῖ, 50.4]] θβοᾶρβθ. 

8 5, ΤῊ ΤΟΔῚ οὗ [80 Ἰίοι ; ἀθδίγπ οι 18 οοταΐηρ. 413. ΤῊΕ 
Ῥτορδοῖβ ἢγβί τηδϑϑαρα σοῃοσγηΐηρ [5Γ86]᾽ 5 {{Π|ῚῸ ὯΔ5 ὈΘΘΏ 46- 
Ἰἰνοτεά. Τῇδ Ρεορῖθ, νΟσῪ πδῖυσγαϊνγ, τοίαβα ἴο ογεάϊς ἢ15 δἴδϊε- 

Ιηθηΐ5β. Υδῆνθῃ 15 ῃοῖ {κεῖγ, ἴῃ {ΠΕΣ ΟρΙηΐοη, ἴο ἀδβογῖ ἢ15 ονῃ 

παϊίοη. Ἐνογγιίηρ, ΡΟ] ΕἸ ΑΙ ν σοηϑι ἀογεα, 56 6πὴ5 ἴο Ὀ6 Ῥτόβροσουβ. 

Ὠ βαϑῖοσ οὐ ΔὴΥ Κίηα 5 ἴαγ τεπιονοα ἰοῦ μεῖς [πουρῃῖϊθ. ΤΠα 

Ιοδάθιβ αὐτὰ ὈΠΠηᾺΑ ἴο τῃ6 δοῖιδὶ δυο. Τὸ τηϑοῖ [ῃ15 σοηάσιϊίίοη 

οὗ (Πίηρδθ, ἴῃ 6 Ῥσορῇῃοὶ ἀδ] νοῦ νηδὲ την 6 τεραζαςα 45 ἴῃς τηοβῖ 

βιτ Κίηρ οἵ 411 ἢ15 αὐΐογαηςα5, νὶΖ. 4. ὁ, ΤἼΘ οτάϊμαγῪ νιον Κ' Ὠ]Οἢ 
τ Δ ΪΚ65 [15 ραδβθᾶρα δὴ δχρδηδίίοη οὗ [6 ὑσορῇῃ ει 5 πιϊβϑίοη, ΡΟ 

[η6 στουηά τῃδὶ ἢ6 νγὰβ σοῃῃρο] δα ὈΥ Ὑδῦνεἢ᾽ 5 ΡΟΥΕΥ ἴο 5Ρ6δκ, 

δἰ Πουρῇ ἀραϊηϑὶ ἢ15 Ψ}}}, ἀο65 ποῖ Ὀδᾶγ οἷοϑα Ἵχδιῃϊηδίϊοῃ. 

ΤῊ 5ἰγορῆϊο διγαηρειηεηῖ οἵ 2 1.815 2, 4, 4, 4, ἀπά 2 1ἴπε5, ἐδ ἢ [πε ἃ ρεπίδτλθ- 

ἴεζ, ἃ τιονετηδηΐ Ὀείίες δάαριοἀ ἴο ἴῃς [μουρῃΐϊ [δὴ ἴῃς ἰτἰτηείεσ, ϑίσορῇῃε 2 

ΒΘ οΙῺ3 ἴο ἢᾶνο ἰοβὶ οης οἵ 115 ἔους 11π68, ἴῃς τεβδιογαϊΐοη οἵ νυ ῃϊο ἢ (βοτηοι πῃ 

κε, δι, γος λανε ᾿ογεαξόη αρα γοεοίφα 5 αλιυεὰ γοιν Οσα1) στεϑιὶ αἰ 5 ἴῃ 5ε- 

οὐσηρ 8η ἰηξ6]}ΠρΊ 0] 6 ἱπιεγργείδιϊίοη. Τῆς εἤοτὶ οὗ Ὁ. Η. Μά]]ες ἢ ἴο σοηπεοῖ 

1Π68ς νβ. (18), 25. ἵἴνγο βίγορεβ, ψ ἢ ἃ τὨϊγὰ βἴγορῃς (ν58.3.12), ἴῃ δδοῦ οὗ ψῃϊοῦ 
ἴδοτα 15 Δ δ᾽ ̓ υϑΐοῃ ἴο ἴῃ 6 “Ἰΐοη ᾽ ἴῃ ἴῃς ἰΔϑὲ ᾿ΐπε Ὀαϊ οτς, 56 τ5 δι γα Ὺ ΠΟ 

ΟἿ πιοᾶϑυταβ τς ἰδ ἰἰῃε οὗ ἴῃς ρῥγοροβεά {Ὠϊγὰ βίγτορῃς, δῃηὰ οὔβεγνεβ Παϊῖ, 

ἴῃ ογτήοσ ἴο τηδεῖ ἴῃς δχίρεποϊθβ οὗ ἴ[ἢε ΤΏδΟΥΥ, ἰῃ οἴμον νψογάϑ, ἴο ρεῖ ἴῃ κ1δε 

Ἰοῃ," ἢε πγαῖζες ἴ τκίος ἴῃς Ἰδηρτῃ οὗ δῇ οἵδεῖ ᾿ἰπ6. Οἱ, [6 δγγδηρδτιηδηῖ ὉΥ͂ 

[δὴν Ψν ὨΙΟὮ ΠλΔ Κ65 νβ. 110 σρηβίϑβὶ οἵ ἴἤγες βίγσορῃδβ οὗ 10, 6, δηά 6 Ἰΐπε5 τε- 
ϑρεοι νου, ἰνοῖνεβ ἴῃς Οπϊβϑίοη οὗ ν5.1}- 45. δὸ κῃά 7 δῃᾷ [ἢς ἰγδηβροβιτίοη οἵ δ6 
ἴο ἔο!ονν 55, ἀπά ἀϊβγεραγὰβ [ἢ ἱγγερυ αν οἵ τῆς Ἰεησίῃ οὗἩἨ τῆς 11ηε5 ἸΠΕΓΘΌΥ 

βεουγεα, 866 δἷ8ο Βαυπιδῃῃ, 3ς . Μαιῖὶ ἰγθαῖβ νι ἃ8 ἃ ρἷοϑβϑ. 

5 ΤῊΝ 5 Πε]ὰ ΌΥ ὨΘΑΣΙΥ 41} ἴῃς σοτηπηδηϊδίοτβ ; Ὁ. ἴῃς ῥασίίδὶ ἰδὲ οὗ ορὶπίοηβ 
εἶνε. Τ διε ῥνοῤλείεοη, 1. γοῖ. 



ΠΙ. Ἢ ός 

ΠΙ.1.-.3. 4. »εεταρε αραΐϊη: “ἦς παδορ τολίελ γαλευελ ὄγομρὴξ τ 
ομΐ οΓ Ἐργ»ῤί: οι τυέγέ ἐλοδέη 207 ἃ :2εεαἰ τυογξ, ὀμέ γος ἀατνέ 

͵,ργεαζεη γαλενελ, ζλεγόζογε γο τλαΐ δὲ διιμίςλεαὶ 707 γον ηἶφιΐ- 

ἄξσξ, 70», ἐλεγε νιωδέ ἐξ αργέεηιεηξ ὀεἤυέέεῃ α παῆοη ἀπά ἐςς Οοί. 

1. Θιγορῆςε 1: (ν.1) 5 πιδάς ὑὉρ οὗ ἴγο ρεηϊδπηγεΐουβ, δὰ ἰογπβ ἴῃς ἰεἰτοάπο- 

ἴση. --- ἷο 527 15 τβα]γ βαρετῆυουβ αἴϊες Ὁ5.5}» δῃὰ Ὀεΐοτε "ὉΠ 53 Ὁ», δῃὰ, βἴπος 
1 Ἰδηρίῃεηβ ἴμς 1ἴπὸ ἀπ ΟἿ, τῇδ γε} Ὀς τεραγάθα ἃ5 ἃ ρἷοβϑ. --- 327] ϑοῦιε 

Μϑ85. βανα 33, 80 (5 οἶκος, ἀηὰ ϑὅ'υτ.- Ηδχ. (80 αἷ5ο Οεῖ.); οἴ. 211 2313 4248 οἵ νι ἢ 
οἷ. 2 614 η,10 οϑ,͵.-- ὍΣ 5 »}} 6ὅ σοππεοῖβ ψ ΙΒ (ογεροίηρ ΌΥ καί. 1,δὴτ ἀπά Ματιὶ 
οὔτοι 1ὃ δ5 δὴ ἱπίεγροϊδιου ἀυς ἴο ἃ ἀ65ϊτε ἴο παῖζε ἴμε (ΟΠ ον Βρεςοἢ τείεσ ἴο 
Ἰυάδῇ 85 νεῖ] 48 ἴο ἴϑγδεῖ. [Ι͂ῃ ἵανον οἵ [(8}5 τηὶρῃὶ Ὀς υτρεὰ (5ες ϑεθβοιηδῃῃ, 

[δθτ; οἷ. Βαυπιδηη): (1) ἴπαῖ ἴῃς βεηΐεποε ἴβ᾽ σοιηρὶεῖς ψιῃ 165; (2) 18 
ἀταρβ ἃ {ἰπ||ὲ; (3) ἴῃς ομδηχε οἱ ρΡεύβοῃ, ἔγοτῃ Ὑδην θῇ ἴο 1, 15 ἃ {{{|ὲῈ αὐνῖκ- 

νὰ; (4) 89 Ἔχργεββεβ ὑτὶ εν Απιοβ᾽5 [ΠοοΥῪ οἱ αἰνίηε Ἰυβίῖοα, Ὀὰϊ [18 

ΤὨΘΟΥΥ ἰπ ἴῃς νϑβ. ἴῃδιὶ (οἷϊονν ἰ5 ἀδνεϊορεά δηὰ δρρ θα ον ἴο Ιβγδεὶ, ηοῖ ἴο 
]υάδῃι; (5) Απιοβ ἤδνες ᾽865 ον ἴο ἱπίτοάυος ἃ ἀἰνίης οτος. Βαΐ τΕΪ8 σοη- 

Οἰυβίου 58 ποὶ πεοεῖβαῖυ. Απιοβ ἄενεῖορβ 15 {πε 58 ΟἿΪΥ ἀραΐϊηβϑί ἘρὮγαϊηι, 

ὉὈαϊ ἰξ 15 ποῖ ἱπιροϑβϑῖῦ]ς (παῖ ἴῃ ἴῃς ἴπεπὶς δα 85 Τυάἀδῃ 'ἰπ τιϊπαὰ αἶβο; ὉΥ͂ 

ταοδῃ5 οἱ δῇ δ ἀἰτίοῃ ἰο δὴ δάάγεββ ἴο Ερῆγαϊι ἢς ὈγεΠῪ Ἰηἀϊοαῖεβ ταὶ ννΠαῖ 

δε ἰ5 δρουϊ ἴο 54Υ ἴῃ ν.3 ΔρΡΙ165 ἴο πὴ 48 νεῖ ἃ8 ἰ5ϑτϑεὶ. [1 15 ηοΐ ἢϊ5 

[μηςτίοπ, πούγενοσ, ἴο ΔΡΡΙΥ ἰξ ἐϑρεοῖδ!ν ἴο Δὲ} (50 ϑεεβοπμαπ). δίησε ν.δ 

ἰβ ΒΥποηυτηουβ ΜΓ ν.2᾽, 115 ἱπιεγρτγείδιίοη (ν. 2.) βοϊνὶπρ τ βαῖ [48 αἰτοδαν 

Ὀεοοτὴς ἃ ἀϊουϊὶ ῥγοῦϊεαι (Οοτῖ, 71 7. ΧΙΝ., 121 ἴ,, 138, (ΑἸΠρ ἴο πὰ δὴν 

ςοππεοίίοη Ὀεΐνεεπ ν.3 δά νιδ, δηὰ ᾿οῃοιἀετγίηρ ἴμς “ ραγιὶουϊατίβηι᾽ οὗ ν.3 
ἰηςοῃϑβἰείοηϊ ἢ ἴῃς Τοδίμοῖὶϊς βρὶτῖῖ οὗ Απιοβ, τεραγάβ νβ8.᾿" 3 88 δὴ ἰπίεγροϊα- 
το ; Ὑ8}}|ς Νον. ἰγεδῖβ 33.8 88 ἢανὶηρ πὸ Ἰορίοδὶ τεϊαϊίοη ἴο 3}- 3), ἴῃ ογάοσ ἴο 

δεουζε ἃ ἰορίςαὶ δηἰοςεάδηϊ ον ν.2Ὁ δῃὰ, δἵ (ες β58π|ε ἴἔἴϊτης, τρδῖςς [ἢς βἰγυσΐατα 

οὗ βἴγορῃε 2 ςοπιρ]εῖα, 1 νου] βυρρεβὲ {μὲ βιςἢ ἃ Ἰΐῃε 85, βω' γος αν 70γ- 
:αξόρε γαλευεῖ, γοι» Οοάϊ, ομοε ἰοττηεὰ ἃ Ῥατγῖ οἵ ἴδε τεχί. --- 3. ΡἪ] ὃ πλὴν; 

Σ. μόνους. --- ΓΡῸ] Οτ. ὭΣ, το ΦῸ 39] ὅ᾽ ρτεοβάεβ τ ἰ8 ἢ [6 ΡὮγαβςα 
“ἴτοιι 41} [ἢ ῥ6οΟρ]ε5,᾽ ψΒΙΟΒ 15. ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἃ τπᾶυρίηδὶ μοῖς, Ἔχρ δὶ πη ΠΠΟΦῈ, 

ἴπαϊ Ὠδ5 ογτερί ᾿ηῖο ἴῃς ἴοχὶ (80 5ε0.).. --- Ὀ2))}}}] 6 τὰς ἁμαρτίας (ϑοπιε οοἀά. 

κακίας); ᾿Α. ἀνομίας; Σ. ἀδικίας; Θ. ἀσεβείας; ὦ ὀϑασῶ; ΖΦ .,3»32.π; 

Ἔἐπιφεείαίες. --τ δ. ΤῸ} 6ὅ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθόλον. ---- Υ) ὈΝ7 6 ἐὰν μὴ γνωρί- 

σωσιν ἑαυτούς (ΞΞ- ΨΎ), 58ο Μετ; Ρυῖ ᾽Α. συντάξωνται; Θ. συνέλθωσιν. 

1. ΤΠε ἴοτπι οὗ 5Ξἰδίουηθηϊ 15 ἰηϊθηαθα ἴο ἀουβα ἴῆς αδἰϊεηϊτίοη 
οὗ 16 ΡεορΪο, οἴ, 4.5 41] οἱ 8" ; τῆ6 ρῥτορδοῖ, δοοοσζάϊηρ τὸ ΠΟ, δά- 
ἄγεϑβεβ ΒἰπλβαὶΓ ἴο [Π6 “οης ο7 75γασ]] ὈΥ Μ᾿ ΏΟΤΩ ἢ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΙΪΥ πλεδη5 

Νοσίδοσῃ ἴϑγδοὶ ; " Ὀυ1 ἤδτα 6 δαάϑ, ἃ5 '{ ὈΥ δὴ δἤοσιπουρῆῃϊ, Ζλέ 

90 οτὸ (Α]., Βδαυοσ, Θοῆτό., ΗἸ., Εν. 
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τυλοίς χανε λα 7 ὀγοωρλ μῤ, εἴς., [ῃ 5 ρσἰνίπρ ἴο [πῃ 6 σοτηγῆοῃ 
ΡῬὮγαβα ἃ ἰδύροῦ πγηθδηϊηρ." Α ὈοιοΥ 56η56 15 ραϊηδα ὈΥ͂ ττϑαϊϊηρ 

ΛΟ ὮΣ 85 ἃ ρίοβϑβ, ν.5. Οἱ, ογ [15 υδ6 οἱ μεγεν, ν.ἅ, 76. 85 ΜΙ. 25. 

ΤῊΙΒ ΡὮγαβα “ σευ θα [5γ46] ρσοροῖ ἴῃδΐ ΔῊὴΥ ργθδι 6 ΠΓ6 ΔΙΏΟΠΡ; 

[Π6 παίϊϊοηβ οὗ ψῃϊο ἢ [ΠΟΥ ἡγὶρῃϊ Ὀοαϑὶ γᾶ ἴῃ 6 ᾿ηπογίδηος οὗ 4]] 

1ὴ6 50η5 οἱ Ϊδοοῦ, δηά 1 τοτηϊηἀθα [υἀ4}} [μᾶὶ Δὴγ ἀδηροσ τῃδϊ 

[ῃχθαϊθηθα ϑγδ6ὶ] [ἢτθαϊθηθα [ἢ 6ηὶ 4150, 580 δ δ5 ἴδυ δά θδθῃ 
δα ν οὗὨ 5ἰ γαῖ ϊασ γα ηθργθβϑί 5. 7 ΤὴΘ ψοσγὰ υἱϊοτοά 15 αραίρ»]) 

ὨΟῖ 5ΣΡΙΥ {2,2 γέγεέγεμες το ἴῃ 6 πδίίοῃ ϑσγδοὶ; δηὰ ἤθΊθ, 845 ἔἴτε- 

αΌΘΠΠΥ δηηοηρ ἴῃ 6 Ρῥτορἤσίθ, ἴποσα 5 ἴῃς ἰοηά δ᾽] υβίοη ἴο {Πε 
ἔπηθ ἤθη Ὑδην ἢ ὄγοιρηξ ἀξ μ ομἕ οΥ7 1. ἐππῶ 97 Ἐρυ 27] 1.6. 

186 ἔπης θη ϑσαθὶ σϑα]ν Ὀδοδῖηα ἃ Ὡδίΐοη. 980 ἱπΐδηβο ἢδ5 ἴῃς 

τπουρῃς οἵ ἴΠ6 ρῥτορῃδοιὶ Ὀεοοηια (πὶ ἢ6 ἰἀδηςῆες Ὠἰπηβ6  Γ ἢ 

ΥὙδηνεὮ. --- 2. Υομ οπῖέν ἔλαυνε 7 ξηοεση] Νοῖ, σεξποιυαρσε [ ἃ5 οὗ τῇς 
οἰεςῖ, Ποῦ ζεζε ποδεξ οὔξε ἔρυε ὃ (εἴ. Ηο. τ" Ρ5. τὖ 70. 2416) ; ψ τῇ 

[η6 (Ο]]Ἱονσίηρ, Ρῥτεροϑιτίοη ,ζονι, ἴῃ6 164 15 τ Ζέεπηρῖςα “ορε, 1 
ελοοςε, 85 ἰὰ ση. 18} [6. τ 15. 585, ΤῊΝ [πουρῆϊ 15 ἰουηὰ αἷβο ἴῃ 
Ὁϊ. γὐ τ45 28. δ 15.  Ῥο, 1,7), Ὁ. ΎΠδε ἀοοίϊπης τῆι 586] δδς 

Ῥδδθη οἤοβθη ὈΥ Ὑδῆνεῃ ἰοῦ ἃ ραγίου αῦ 5οσνος ἴο ἴῃ6 ψοτ]ά 1165 

αἴ ἴῃ Ῥ4515 οὗ δυεῖν δχρσζοββϑίοη οὗ Ηθρτον τῃουρηῖϊ. ΝΟΥ 15 1ἴ 

Ῥδτα] ]ο]οα ὈΥ ἃ 5ἰ πη] ἀοοίχγηθ δυλοηρ ΟἾΠΟΙ ΠδίϊοηΒ ; ἴῃ ΔΗΥ͂ (856, 

([ἢ6 τοδοῃίηρ ἴοοῖκ ἃ ϑβίγοηροσ ἢο]ά οὗ ϑγδθὶ. Τηϊθ [πουρῃϊ, σδΓ- 

τα ἴοο ἴαγ, ἔγηϑηθα ἴ[Π6 Ῥάαδὶ5 ἴοσ ἃ βρ υβτ οἡ δ] πηοβῖ 45 ἀθδαϊν 

ἃ5 ΔγΥ οὗ ἴῃοβα ψῃϊοἢ ἴῃς [5γαθ 5 ἢ το σίου ψὰ5 ἴο αἀἰϊβρίδοα. 

Αραϊηδὲ 1015 ϑυ ρα το ἴῃ6 Ῥσορῃεῖβ σοηϊθηα. Τῆς οποῖςς οὗ 

[546] ὃν Ὑδῆνθῃ, [6 τηδϊπίδίη, 15 ποῖ ἁῃοοηα! οη 4]. [5γαθὶ ταιϑὶ 
σΠογ δῇ [6 σἱρῆϊ πεπα τοναγά δ ῃν ἢ, ΟΥ ΡυΠΙβῃπηθηῖ νψν}}} σοτη ; 

δηά ψῆση ἰἴ σοιη65, ἰἴ ΜΝ1}} 6 411 [6 τῇοσε βδϑνθγθ Ὀδοδιιϑε οὗ [ἢ6 

5ρ6οἷαὶ ρτν!] αρε5 ψνῃϊοἢ 58ὴ6 45 εη͵]ογεά. 'ν, 5 115 ἰάθα ἵγιιε ὃ οἵ 

νγὰ5 ἰξ ἃ ἔδηογ οὗ ἴπ6 Ηθῦτον ρεορὶοῦὺ Τὸ ΔΒ ΟΣ [Π15 αΠΘ5ΠΟῊ 15 
ἴο ῥἷδοθ δῃ δϑιτηδῖθ Ὡροη ἴῃ 6 ἡ ῆο]6 ρσορῃοίις οῦκΚ. ὍΤῇε τπουρῆϊ 

οὗ ν.25 Ξξυρροδῖβ [ῃ6 ἰά64 οἵ ἔδϊίϊαγε οἡ 1ἴῃ6 φαγὶ οἱ βγδθὶ ἴο Δ1Ε} 
τῆς αἰνίπα ρυγροβα (οἴ, Ηο. 49 [6. ς3 Πι. φεῖδι 5. 1.5.2 Κὶ τη} 

Ὀδοδιβ6 516 45 τοὐ]οοϊοα Υδην θῇ ; διηηὰ πον 7), τοῦὴῖ υἱοῖέ εολ γοι αἷ 

γον» ἱπίφωίβες] (οἴ. Εχ. 2ο [6. ς᾽ 59. ττΆ γχᾳε, εἴς), ὈῬεοδαβ6, [5γ86], 

5 Ος., Οεῦ., Εοβ., Βα., Ηά., Ῥυ., Κα. ννε. ΤΚο. 
{ ΜΙι. ᾧ Νον,, Ὦγ,, ΕἸΏ. 
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γοῦ ἢανε τοὐθοϊοα [ῃ6 υηϊαὰς ρΠνΊ]ορο5 οἤδγοὰ γοὺ; Ὀδοδυβο, 

δἰ που ἢ ΘΡΘοΙΑΙγ σἤόοβθη, δηά ρίνθη 4 κηον)εᾶρε οἱ Υδῆνε ἢ 8 

Ὑ1}} ψ]οἢ οἴμοῖβ ἀἸὰ ποῖ ἢανο, γοῦ ἤανα βἤοννῃ γουσβαῖνα 5. υῃ- 

ΜΟΓΙΏΥ. (ΟΔΙ δ Υ ἰ5 ΠΟΓΘ, 45 Ἔν ΥΥ ΠΟΘ, ρἱοτυτοα 45 ἃ ν᾽ 5 141]|0 ἢ 

οὗ αοἄ. ἼΤοο πιυςσῇ 50Γ6585 τηδῖ ποῖ δε ῥΪδοθα ὕροὴ αϑΐ, νὨο ἢ 

ἄοσϑβ ποῖ ᾿πρὶγ ἴμδῖ, νὨΠ|6 4}} οὗ 151.86]᾽5 ϑ'8 504]}] Ὀ6 ρυη θεά, 
8016 οὗ ἴῃΠοδ56 οὔ 655 ἰδνογεα ἡδίοῃβ τϊρῆϊ θ6 ονου]οοκεα." [Ι9τα6]᾽5 

Ρυπιβηπηθηῖ, ἀθοϊαγοϑ ἴἢ6 Ργορῃεῖ, Μ}}} Ὀ6 τη 6 τῆοσε βανεῦα Ὀδοδιβα 

ΠΟΙ 510ὴ5 ἤανα ὈΘΟῺ τῇοτο ἤδίηουβ ; [ἢ6 “4]]᾽" τοίους ἴο ἴῆ6 ϑἰηβ οὗ 

ἴῆ 6 Ὡδίϊοη ἸΏΔΩΥ {ἰπὲ5 τοροαϊθά. [Π, πον, Ὑδῆνθῃ δηα [1βγδαὶ 

ἢᾶνα ὯΟ ἰοηροῦ δΔηΥΠ]ρ ἰῇ σοπηηοῃ, οΔη ἴδετε 6 ΠΑΙΠΊΟΩΥ δηά 

οοδρεογαϊοη 85 ἰῃ πε ραϑ1} ----ὃ8. Οαπ (124 }) ἄσο τυαίξ Ἰορείδεν, τ 
ζλεν δε πού ἀργεεα 7) 1, οἡ ἴῃ6 οἣς Ὠδηά, 5ταθὶ 45 Ἰεῖ Ὑδῆνθῃ, 
Δηά ᾿τὖ, οἡ ἴῃ6 οἴδοῖ, ἢ6 15 ρδηηίηρ ἔοτ 5γ86] τγγ! 0] 6 Ρα ΙΒ πηθηΐ, 
ψῆδὶ ψ|}} ΡῈ [6 Ιδδοαε Τῆδ ὑσόορῃεῖ 5665, ηδῖ ΟΙΠΟΙ τθη οὗ ἢϊς 

[ἸΠγ165 ἀο ηοῖ 566, νὶΖ. ἰῃη6 ἀΙ5βοἸυτοη οὗ [6 σονεηδηΐ Γο δ] Οἢ5ἢΙΡ 
ὨΙΟἢ Ὠδ5 ΠΙ[Ποτγίο οχίϑίοα Ῥεΐνεθη 15τ46] δηά Ὑδῆνεῃ. [Ιἢ (ἢς 

Γατ δἰ ἰΡ 5 ΓΟΡἢ65 δα ῥγοςδδάς ἴο ἀδνεῖορ [15 ᾿πουρῃϊ. ΤῆΘ 

ἰητεγρσείδι οἢ5 ννῃ]οἢ σοπηδοῖΐ νι ἢ ψῆδι (ο]] ον 5, δηα τραῖκα 1 

ἴο 6 ἴῃ6 1πουρῆϊ οὗ ἴῃ 6 ψμοῖθ, ταὶ δνοιγιῃίηρ 85 ἃ ἀδθῆῃηιϊθ 
οδυϑα δηα ψουῖβ ουἵΐ 8η ογάδϊηθα σϑϑι]ὶς (4. ἴῃαἴ ἵνο ρθτβοηϑ, 
866 η ψδϊΚίηρ ᾿οροίῃοῦ ἴῃ [6 ψ]]ἃὰ τποου]δηά5 οὗ Τακοα, τηυδὶ ἤᾶνε 

διταηροα τῃοῖτ τηθοῖηρ Ὀδίογεδηα, 2.5. αν δρτεεά ἴο Ὀδ6 ἴο- 

ξεῖδεσ, οἴ. [ο05. ττῦ 10. 2.1),7 δηά {παῖ ἴῃ 6 ῥσγεβθῆςα οὗ ἴῃς ὑτσορβδεῖ 
ραϊηβί ἢϊ5. Μ1] ἰηα]οαῖθ5 ἃ ρἴδη οὗ δεοίίοῃ ἰοττηθα δραϊηδὶ τΠ 6 

Ὀγ Υδῆν ἢ ἢ] Πγ561{, { ρΡγοσθθά ἔσο ἃ ψσοηρ Ροϊηΐ οὗ νίαν. Νο- 

ἰἰες βῃουϊα θὲ ἴακθη οἵ ἴδαὶῖ οἴπεῦ οἶδ85 οὗ ᾿ητεγρτγείδι 5. ἴῃ 

ῬΠΙΟὮ ἃ 5ρεοῖδὶ δ] ] υϑίοη 15 ουηα ἴῃ Ἰπρὺ ἴο ἴῃ 6 δρτεειηεηῖ ὃε- 

ἴνεθη Ὑδηνε δηᾶ [ῃ6 ρτορῃεῖ, σοηνθυηρ δυςῃουγ ἴο τῃ6 ἰδτοσ, ὃ 

ΟΥ ἴῃς δρτθοιηθηΐ Ὀεοΐνψεθη 06] δηά Απλοϑ,}} οἕ ἴῃ 6 δρτϑοιηθηΐ 

δτηοηρ 411} 16 Ῥσορμεῖβ, δὴ δργτθεπηθηῖ ψῃ θοῇ ἱπαάϊοαίεα τ[ῃ6 ττυτἢ 

οὗ [ΠΟΙ͂ πηοϑϑᾶρα 85 σοπηηρ ἔτοπὶ ἴῃς Ηοὶν ϑρ τι, ἤ 1115 ϑϑουιοῦ 
οὗ τποὶγ δυῖ μου Ὑ Ὀαίηρ τοηἀεγοα πδοδϑϑασυ Ὀεδοδυθα ἴῃ6 ῥσορῆῇ- 

εἰ δὰ Ὀεδθὴ ἰοσθιἀάθῃ (2.52) ἴο ρτορῆδβυ."".'͵. Τῆδι ἴῃ6 νεῦβα 

80 Κο, [ϊ Μυηβίοσ. 
Ἑ Νὰ., ϑοῆτό,, Ηἰ., Ενν., Μὶῖ, Νον., ΟΑ5., ἐ αἱ. { Ο5. 
7 ϑι. 48 ΠοΚ, Ῥὰ. 
ᾧ (]., θαίδε, Βαυοσ, Εοϑβ., Μαιι., Κε., Οἵ. ι 
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τοίετϑ ἴο (η6 τοϊαϊΐοη Ὀεΐνθοη Ὑδην ἢ δηά ἢϊ5 ρθορ δ γγὰβ σὶρ γ 

τδυρῆϊ Ὁγ Οτοίϊυ5, θυ ματά, Μάᾶσοῖκ, Ἡδγθηροῦρ, [051], ΘΟ, γοάει, 
Ἡδπάρσιβου, Ῥυβαγ. 

1. ΠΣ ἼΣΩΝ 90] ἀοεβ ποῖ τλατῖς ἃ ἰογτμδὶ ἀϊνίβίοι οἵ ἴῃς τιδίζεσ (ςἔ. 

41 κἱ; εογέγα Μ11.); ἴμ6 ργορβδὶ θοιὴ δὲ [ῃς θερίπηίηρ δηὰ ἴῃ ἴῃς ταϊάα]ς οἱ 

5 υἱζϊετδῆσοβ γε] ΘΕ υ865 [ἢ 8, Οἵ ἃ 5: ΠΥ ρῆταϑο, ἴο ἄγοιβα αἰϊεηζίοη. --- 

21] Ρῇ. οἵ ἱπάεί, ρδβῖ, Η. 17,3; ὮὈτ. ὃ 9.--  Ὁ3.5»} ΤῊς ῥγερ. 18 ποῖ υβεὰ 
ΒΙΩΡῚΥ 858 ἃ ἀαΐ. (.; εἴ. ὅπ. 215), ποῖ ἀοςϑ ἴΐ τΆΘΔΠ ἔ γένεγόηες 19 (ϑυρρεπιοὰ 

ὉΥ Να.); ἴῃς σοτωποῦ ἔογος ὥραν 15 τῆοσε δρργοργαῖς (οβ. δηα σηοβί 

σου. ). -- ππϑϑθΠ Ὁ5] Οπ 59 δοίαδέξἐν οὐ; Ἡ. ς, τα, (1). Οἱ ἔοτταῃ οἵ “φο , Βαγίῃ 

ΜΝΔ.τθια; υβεὰ ἴη [ἢ 5 βίτορμε ἴῃ Ὀοῖῃ 1153 πᾶύγοννοῦ δῃηὰ ψΊάογ 856 η86, Λαρεν 

δηὰ παήΐονε , οἱ 115 ἀετί ναιίοη ἔγομι πρὶ 207 οι, ν. Β5Ζ. 868. ---- τιν »..] ΟἹ τὰς 
βυάάξῃ σμδηρε οὗ ρεΐϑοπ, 8εὲὲ Κὅ. δϑλΐλ 240. --- ὈΥΧῸ ΥΝ] ΑΡροβ. δῃπεχίοῃ, 

Η. 8, 3ε; ΟΚ. 128 Ζ. --- 3. Ὁ». ΚΝ] Επιρῃδῖίς, (1) ἰπ βίδμαϊπρ Ὀεΐοτε ἰἴ5 νϑ. 
ταῖ μοῦ [ἤδη δϑ ἃ βυβῆχ ἴῃ σοῃπεοιίοη ψ ἢ ἴἴ, [5 Γαγηἰβῃρ οπα οὗ ἴῃ πβοεβ- 

ΒΔΙῪ υϑᾶρεϑβ οὗ ΓΝ, ΗΟ. ΣΣ, 26, (1), ΟΚ. 1 δ; (2) ἴῃ θεΐῃρ ργεσεάοα ὈΥ .--- 

71 Νοῖ ἃ 5ἰαῖ, ρί. αὧο 7 ἔμοιυ, Ὀὰϊ ἃ Ργ68. ρί. ἔστε 7 «δοτεη, Ἡ. 17, 2; Ὧ τ. 

8 ἃ; ΟΚ. τούρ, δὴ δεῖ οὗ ἴδε ραβί ἴμε σοῃβεαυθηςοβ οὗ ψὨὶςὮ, δἱ Ἰεθαϑὶ ἴῃ 

Ρϑτῖ, σοπίΐηας ἀονῃ ἴο δηὰ ἱποϊυαάς {Πα ῥγαβθηῖ. --- 9.5} [πιρ᾿ γίηρ ἃ βίδϊεσηθβηῖ 

οὔ Ι5γαεὶ 5 δραπάοηπιοηὶ οὐ δῆνςΒ. --- δον] Α ἔαξυτε ἱπιρί. Η. 22,1; ΟΚ. 107; 
Ὁ τ. ὃ 29. -- ΠὨΡ 1 Θίσι Εν ἐγ γον, οἵ. [86 νὉ. ἴῃ 2 5. (πὰ 2417, εἴς. ἀπηὰ Ὦτ. οἢ 

1 5. 2050 ---8. γ1π}} ΕΠ ες νυ πτν (76. 4613} 408); 11, ἐπ ἀὴρ νέες, ἃςο. 

οὗ πιδηποῦ (Βασῇ, 'ΖΟ,Ο. ΧΙΔῚ. 2456), ΟΚ. τι8 φ, ΟΙΞ. 13ς ε; οὗ. στ. 2258, -- 

Ν "531 Ετοπὶ πθ3 οβῖτ, ϑἹἢ τομαῖς ἐπάϊηρ 1, Ἡ.. 41 τὰ, ε; ΟΚ. 90 γε; ϑί8, 
δ 3242; ἰουπὰ ἴπ Ῥδοοη. (ΤΑΌΠΙ ἰηϑοτ, 5) 85 Ἵοοη)].; ψίϊδουϊ ὉΝ, 15. τοῦ 

σηῃ. 438; οἵ. Κδ., 392 α. ---Ὑ}0ὸ}} [ἰὰ μον ἀανε νιααΐξ απ αῤῥοΐνένεοηζ (οἴ, 
ὙΡῸ σΞῥοΐρμίεαῖ Ζ1γ16). 

4, ὅ. 774 γοα» 97) 2λε Φη2791} γπᾶγν εὔρη ποῖν ὅε ἀξαγά; 75γαεί, 

μηεοησείος Οὗ {δε γαεί, ἴς αὐγεααῖν τοῖζλϊη {6 ἰοίζ. 

Ιὴ ἃ ἀουῦὶς ἤρυγα, ἰμαΐ οὗ ἃ Ἰίοη δῃηάᾶ ἢΪ5 ὑσευ, δηά τῃαϊ οὗ 

ἃ ὈΙΓά δηᾶὰ 115 Ὠυηΐογ, ἴῃ6 δυο οἵ Ιβγδοὶ, ἴῃ τῇς ρσορῃθίβ 

ἘΠ 165, 15 ρΡογίγαγθα. Τῆΐβ οἰ οη 15 [ἢ6 ταβαϊ οὗ ἴπ6 βερδσζδίίοῃ 

οὗ ἴβγδοὶ ἴτοπὶ Υδῆνεῃ. ὙὍΤῇς αἰ που] Υ 1165 τη [6 ἔδοϊ τῃδϊ 15γδοὶ 

ἃ5 ἃ Ὠδίίΐοη ἢδ5 ἰοῆρ δε αἄδθαΐξ ἴο ἴῃε τοασίηρ οὗ ἴῃς ἸΙοη, δηά 
ὈΠπηὰ ἴο ἴῃς Ὠυπηίοῦ δηὰ ἢ15 ϑῆδσε. ΟἿἱ]γ [ἢ6 ρῥσορῃοῖ ἤδαῖβ δηὰ 

8668. 
ΤῊΘ 5ἰγυασίαγε οὗ βἴσορῃδ 2 15 οἶθᾶγ. 

4, “Ὁ}3} (ὃ ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ. -- ἸΓ2})87 Βαυτϊηδππ οπι. ---- 129} 65 αἀὰς τί, 
1,ὅἢτ οπι. 40. δὺ ἃς Βεΐῃρ βυρετγήυουβ ὈοῚἢ ἴῃ ἔοττη ἂπὰ τῃουρὮι, --- δι πρὸ Ὁ» 
ΤᾺΝ] 6ὅ ἐπὶ τὴν γὴν, ὨΪΟἢ βυρροϑῖα εἰἴϊπες ἴΠε Ομγιϑϑίοῃ οὗ πρ (80 Οοτῖ 



Π]. 3- όο 

ΖΔ7. ΧΙΝ. 134 απὰ 2»:., αυη, ΜΙ, γκὶ., Νον., ΕἸΒ., Ηἰἴγβοδι, Γδῆγ, Οεοῖ,, 

Βαυπδηῃ), ἃ8 Ὠανίῃρ οζερὶ ἰῇ ὈΥ τιϊϑίακα ἰγοιῃ ἴῃς αβῖ οἴδυϑε οἵ ν.ὅ, οτ, 
Βεῖζετ, ἴπς σογγυρτίοη ἱπῖο πὸ οὗ δῇ οτἱρίπδὶ 25 (Ρετ]68). --- ΨΡῈ] (δ ἱξευτοῦ 

(Ξ φῬυβ, οὐ ϑρ"Ὁ Νο].); 80 ὅζ; Μίϊ. ϑρν", Ὀαϊ ς(. ὅπη. --α αὉ»»] 6 σχασθήσεται, 
Ῥ απϑγεῖμν ΞΞ πῦγοπ, 80 8150 Οτ.). τ ἈΠ] ( ἐπὶ τῆς γῆπ.--- Ὑ2) ΝὉ] 

διά 9 τι, “(Ὁ οἵ, δῃηὰ τοπάθυβ Ὕ291, γοὶο, Ῥαΐ {18 ννγ88 ποῖ, ἃ5 ϑ6ῦ., θαβίηρ δἰ5 

ἰάεα ὉΡΟΩ ἃ οοτίδί ἢ σοποορίϊοῃ οὗ ἴῃς ρῬαββᾶζο, βυρσροβῖθ, [Ὧ6 σοτζεςΐ ἴοχῖ; ἔοτ 

1ξ σαγτῖα5 Ὑἱτὰ 1ἴ Ἰαοὶς οὗ τγιθτὰ δηὰ οὗ σοοὰ τηδδηΐηρ. 

4. Τῇ Ρῥτορῇεῖ 15 ἃ σουηϊσγιδη δηα ἀ64]5. ἢ ΡΠΘΠου θηᾶ 

ὙὨΙΟὮ ἀγα (δι, ἶγ ἴο μη. ΕῸΓΣ ἃ Ἰοηρ ἴἰπλε ᾿Ιοη5 ἤανα Ὡοΐ ἴτ6- 

αυδηϊοα Ῥαϊδβῖηθ, Ὀὰϊ ἴῃ6 τοΘΠΠΔΟΩΥ 15 υπαπδϑιίίοηθα ἰδ [ΠΟῪ 
ΜΟΙ σοῃοῃ ἄομνῃ ἴο ἴῃ6 ΟΠ τ ϑιίδη οτα, πα ὄνθη ἰαῖοσ." ----- 2396: 

Ω ἤο» γοα» ἵμπ' 26 ,ογεξέ τυλφη 1ἀέγέ ἴς πό 2γέν 2907 ἀΐρε 1.6. Τοε5 

6 ροὸ Βυπίηρ σου βεουγίηρ βοπλετῃίηρ ῦ οὐ ἴῃ ἀδοϊαγαῖνα (ΌΓΠῚ, 
ὙΏδἢ ἃ ἸΙο σοδγβ, Ὦ15 ὈΓΘῪ 15 ΠΟᾺΓΙ δῖ Πδηά ; ἰεΐ 1 θενγασα. ὍΤΠῈ 

βΒ6σοηά ΠΊΘΙΏΌΘΓ 15 ΟἿΪΥ ἃ νατίαιίοη 1 ἔοστῃ οὗ ἴῃς τοί : Τῇῆ6 γουηρ 
ἸΠοὴ ἄο65 ποῖ υἱῖδι ἢ15 νοὶοθ 1η1655 ἢ6 85 σδιρῃϊ βοιπιθίῃίηρ. [ἢ 

ἴῃ6 Ρτορῃοῖβ τιϊηα [ἢ ΡΘορΙο, ἀδϑιηθα ἴο βυθεσ ἴοσ {μεὶγ βίηβ, ἃγῈ 

[6 ῬΙΘΟΥ, ΠΙΟὮ 15 αἰγοδάγυ, ἴῃ ν᾽βίοη, ἴῃ [ἢὯ6 ροϑββθϑβίοη οἱ ἴῃ Ἰίοῃ, 

ῬἤοβΘ τοϑγ, τῃουρῇ αἰϊοετοά, [Ὧ6 ῬΙΟΥ ἢδ5 ποῖ υῃηάεοϊειοοά. ΤΠς 
ῬΙΟΡΠ ΘΙ 5. νοϊοθ 15 οὔς οἱ ψδγῃϊηρ ; δηᾶ, ον, ψι τ οὔδηρε οἵ 

ἤρσυτε ψὰ Ὦδασ ἴἴ δραίῃ ; δηά (ἢϊ5 τῃθ, ᾿ἸΚον56, [ἴ 15 4 ἤρυτο νῃ]οἢ 

ΔΡΡΘΔ]5 ἴο ἃ σουῃίσγτηδη. ---ὅ. 220ἐς α ὀΐγα γα ρον 1ζ6 ργομρια, 
7,7. 2λεγὲ ἧς πο μη 7 07 0έ5 ὦ σμαᾶγὲ ἣν μ τυΐϊζλοιέ εαϊελίη 

αηγήλίηρ] Ἡετε, ἃ5 ΜΙ 6]] οὔβοσνεβ, “ [6 ογάδσ οἵ ἰπουρῆϊ 15 
Τονοῖβοα," ΤὍΤη6 ῥστορῃεῖ, ἢ ἢ15 Καθ ἰηβρῃϊ, ρογοεῖνεθ τῃαϊ 

αἰγεδάν [ἢ6 Ὀϊγὰ ἢδ5 [4]16ἢ, [6 βῆδγε ἢδ5 βρτιηρ ὕρ. [{ (οἸ ον, 
(Πογαίοσθ, ἴῃδὶ [ἤθτα 15 ἃ Πα ηἴοσ ΠΘΑΓ δ ἢδηά, ᾿ἰῃν 0] 6 ΡΟΓΠ 405, 

Ὀυϊ ποηθ ἴῃς 6855 τὰ]. (ἰδπηοῖ ἴῃ6 Ρρξορὶθ 566 ἴμδΐ [ΠΟΥ δΓ6 

ΘὨΓΓΑΡΡΟΕΑ, τὲ [ΠΥ ἃτῖὸ δἰγεδαυν ψ 1 [ἢ 6 ἴ01]5 ὃ 

ΤὨς βτγϑὶ σουρίεϊ (ν.4) [45 Ὀδεη ἰηϊεγργεῖϊεά (1) 85 οὔς οὗ βϑνεζαὶ 1] 5ἴτα- 
κἴοπϑβ οἵ (ῃς ργποῖρὶς οὗ ουδὲ ἀπὰ εῇεςϊ ; ποιϊδίηρ Πάρρεῦβ ὈΥ σἤδπςος ; ἴμοτα 

6 αἷαγβ ἃ οδυ86 (Βου., Κα]., Νον., ΟΑ5., Ὀτ., ο΄ αἰ.}; (2) 88 ἀεβογ θῖν 

Υδννεἢ υπάσν ἴῃς ἤρυτε οὗ ἃ Ἰίουῃ (εἴ. ν.5, αἷϑο 13, 76. 2589 Ηο. 119; δηά, 

οὐ ἴδε τοδγίηρ οὗ (δε Ἰίοῃ, οἴ. Ῥ8. 1042] 15. «29. χ14 7ε, 2᾽δ ΕΣ, 2225), 1.2. 
Ὑδῆν ἢ 5 τοὰῦ σοτηρεἶβ πιῈ ἴο ΡΥ 5 (ϑοδτό,, Η].), οὐ Ὑδῃννθ 8 τοῦς ἰηα]- 

4((, 7υ. τ4ὅ 1 5. 1)8.. Κὶ, 1726; Ἐοϊαηά, δ ααφείίπα, 1. 274; νη Τδηπερ, δέδέε 

δαπάς, 247; α. Ἐ, Ῥοβῖ, ατί. “1ἰοη, "222, 



7ο ΑΜΟΒ 

εδίθβ ἱσητΐηθηΐ ἀδηρσες ((α]., Οβ., Ῥυ.), οὐ Ὑδῆν δ᾽ 5 τοῶγ δῃουϊὰ ἰεδὰ ἴο 

τερεπΐδηος (6εβ.), οὐ Υδννε ἀοἊβ ποῖ τὨτεδίδη, δπὰ [8}} ἴο βεπὰ ρυῃ βἢ- 
ταεπὶ (Παῖμο, [05., Εοβ.). [τ 5 βυρρεβίεα ΟΥ̓ βοπῃεὲ (Βα., ΗἸ.) [παῖ ἰπ ἴῃς 

ἢγβὶ οἴδυβε ἴπε τοαγίηρ ῥγεσεάεβ δηὰ 15 ἴῃς οϑυβε οἵ οδρίυτε; ψΠ1]|6 ἴῃ ἴῃς 

δεοοῃά, ἰξ 15 ἃ αἀἰδεγοιίϊ τοῦς, νἱΖ. ἴμαἴὶ νοὶ δοσοσηρδηῖοβ ἴῃς οδίϊηρ δηά 80 

[οἸ]οννβ 85 ἴῃς τγεβυὶὶ οὗ ἴῃς σἂρίατθο. Αοοοτάϊην ἴο αεῦ. ἴῃς γουηρ ᾿ίοῃ 15 ἴῃς 

Ῥτορδεῖ ψδο Ἰοΐπ5 νὰ Ὑδαννε ἴῃ τὨτεδι οπὶπρ' ρα ηἰϑμιηθηῖ; Ηἀὰ. βυρραοϑβὶβ [Πμδΐ 
τὰς 5υῦ]εςΐ οὗ ἘΡᾺ τουδὶ ὈῈ ΠΝ, ποῖ Ὑ:, βδίηος ἴδε γουηρ ἰἰοῃ ἴῃ ἴἢς ἀςε 

τοδτβ5 ΟὨΪΥ Βεπ ἴῃς οἷά Ἰίοη Ὀτγίηρβ ἤοτὴθ ἴῃς ὈΓΕΥ͂ ; Ὀυϊ ἴῃς 5εοοῃα οἶδιδς ἰ5 
σοΏεσαΙΥ υπάετβριοοὰ ἴο ῥγαβοηῖ ἴῃς βδπῖε ἱπουρῃϊ 85 ἴῃς ἤτβὶ (Εο5., Κα. 

εἰ αἰ.). Ἐνδῃ ρτγεαῖον αἰ συ Π85 αἰεπάεα ἴῃς ἰπϊεγργείϊδιίοη οὗ ἴθ 6 βεοοῃμὰ 

οουρὶεῖ : (1) ἃ Ὀἰγτὰ ἀοε58 ποῖ [4}1] ὑροη ἴδε στουῃά, 1655 ἴξεσα Ὀ6 ἴο ἴΐ, ἑ.6. 

ἴδε νἱγά (Ηἰ., Μαιυ., Βα.), οὐ ἴδε στουηὰ (Ηε5.), ἃ 58ηαγε ((δ)Ἱ)., Οβ., [)αἵ., 

Ἐοϑ.), οἵ ἃ ἔονὶεν (ἴδεν, Βδ.}; ἰῃ οἴδεν ννοτάβ, ὑεορὶς ἀο ῃοΐ βαῆετ Ἔχοερὶ 

Ὀδοδυβο οὗ 5ΐπ; οἵ οδδιη Υ πον σ οοπιοβ ἐχοορῖ ὈΥ ἃ πεῖ ννῆϊςἢ Οοὰ 5ίἰγείομοϑ 

(ΟΔΙ., Ο58., [)αἴ.), οὐ δ᾽ δηλ οοταεβ ἸὨτουρἢ ἴἢ6 5πᾶγα οἵ Τεσοῦδοδπιβ αἾ8ε 

ψουβὶρ (6εὈ.). Τῆς πϑ οἵ ν.δ ὃ 15 “δε ἰαῦρε πεῖ οὔ ἴῃς Ὀἰγά-οαῖομεῦ ν ἰοἢ Ὡς 

85 ἴο ἄγαν ὑὉρ ἂπὰ ννϊοῖ ἴαἶκο5 ἃ πυῦες οὗ Ὀῖτάα αἱ οῇςε᾽ (Εν.). Ηξεηςε, 

Μ1} της πεῖ ρὸ ὑρ, ἐ.4. Ὀς ἴακεπ ἀν (ἔν.., Η65., Μϑδυ.), οτ ἰγεδῖϊηρ πὸ δ 

85 ΗἸΡἢ., νν}}} τε ἰον]οτ τοονς ἴμς πεῖ Ὀείοτο, εἴς. ((Δ]., αςὈ., [85., Θοῆτδ. ; 

εἴ. θ),᾽ ψὮΠῸ τ Υ υπάετιβίαπαά ἰΐ 85 τηεδηΐηρ, [Ὡς πεῖ ἄοεβ Ὡοΐ βρυὶη ὕρ 
}]685 ἃ Οἱτὰ ἢ85 δηἰοτεά ἴἴ (Ο5., ΗΙ., Ηἀὰ., Κε., Νον., 6Α5., Ὠτ,, δ7 αἴ.). Ετοτζῃ 

οΠΘ οΥἩ ΔΠοΙδεσ οὗ ἴπ686ς τεπάεγίηρβ, ἰῃς [πουρῇῖ 5 ἰη[ετγεὰ ἴο "6 : Ὑδῃνθῇ 

ΜΠ δυτεὶγ ποΐῖ ἀδϑϑὶ ἀπὲ} ἢ15 Γπτεδιθϊηρβ πᾶνε ὕθθοῃ (1 6]1|εἀ ((4]., ΟΚ., Εοβ., 

εἴ αἰ.), οὐ ἰϑγϑεὶ ἰβ ἴο Ὀς οδρίυγοά ὈΥ ἴῃς ἔον]ες ϑαΐδη ((ςἊὈ.). Υου σαπηοῖ 

ἐβοᾶρε ἃ ρυπίϑῃπιοπὶ ΠΟ ἢ Οοά 885 δππουποοὰ τὨγουρἢ ἴῃς ρῥγορῃεῖς (Πκ4ῖ.). 
7υβῖ 28 ἤοῆς οὗ ἴπεβε (Πΐηρβ Ὠάρρθη νι πουϊ ἃ οϑυ86, 50 ἴῃς ργορῃοῖ 5 ργεδοῖῆ- 

ἱηρ ἰ5 ηοῖ ψιτουΐ οδι5ς --- ὙΔη γε ἢ δδ5 τονε] θα ἴο Πἰπὶ [ἢ 6 ΠΟΙ ΠΡ οΔ] Αι 
(ϑ8ο ΟΑΞ5., Νονν., Ητ., Μαγϊὶ, δ σἑ.). 

4. πλῖν, ὋΡ:] πον δηὰ τὴν, Ψ ῈΟἢ τε Ῥυΐ ἀϊβετεπξ ἔογτηβ οὗ ἴδε βᾶπιε 

νοτγὰ (0]5. 216 ἡ, Βαγίῃ, λ.: 8. 237), ατὸ ἴῇς υϑυδὶ γγογάβ ἔοστ ο. Τῆς οτὶρί δὶ 

ΤΙΕΔΗΙΒΕ δ ῬΡγΓΟΡΔΌ ἴο Ὀε 5εδῃ ἴῃ ἴῃς ΕἸ ορΙς ἈΓΦ, οὐ ά δεατί. ΤῊς Αταθὶς 

59 5), τυϊ α΄ φοαί, ἰδ ἃ ἀϊβετεηΐ βρεςϊα! ζαϊΐοῃ οὗ ἴῃς βᾶπὶς ἰάεσα. Αὔϑια. ΠυἊΝ, 

ὅγτ. μ.ἢ, ΑΒϑγτ. δῇ, 411 τηβὰπ δορ. [Ιΐ 8 [Ὡς υϑι8] ψογὰ ἰῃ Ἡςῦτεν ; ΝῈ3Ὁ 

: 1 εἰ] : ᾿ : 
(Αταῦ. ὅφα ὃ Α.), Αβδϑγτ. ἰδ.) 15 ἴῃ ροεῖΐϊς ψοτὰ δηὰ ἀοεβ ποῖ τπεϑῃ (15- 

της ΠΥ δέορεος (Ἰὰς οἱὰ νῖεν, οἵ, εβ8. 7Ζάξς. 738) αἰϊμπουρὴ ἴῃ βοιὴς οὔ5ε5 ἰΐ ἰ5 
ἐεπιϊ δ. 53 5 ἴῃς γουηρ Ἰίΐοη, θυΐ οἱ ἐπουρὴ ἴο 566ῖς ῥσεύῦ, ἴδ ἀϊδίΐη- 

Βυϊβμεὰ ἔτοπι ὋΣ 26 οό, ἀβυδ}} οἵἉ ἃ Ἰίοῃ. ---- δ 7ῈΝ ἢ 21] Οἴτο. οἰδυβε, οἷ. ν.δ, 

πο Ὁ Ν Φρτον, Η. 45, 1ὦὦ, Ὦτ. 8 159; ΟΚ, 141 δ. ---Ί} Ὁ} Οβίγ, Ὀεέοτε ὃ ΟΚ, 
1ς20; Εν. 3216; ἴα. δὶ 371 Ζ. ---- δ» 100] ΟἿ. δὴ π). --τον "031 Οἱ, νι; 
ΟΚ. τό2ε.---δ. ὍοΥ] Ηετγε ει. Ὀυΐ πιδᾶβο. ἴῃ 8. 1028 ΡΥ. η88. εἴ. Κὅ. 
252. ---- πὉ;»5] Οὐ ἴὰς νατίουβ οοπβίγυιο(οῃ5, ᾿.5. ----- ΦΡῚ21 Τς ψ οἷς Ὀἰγά- 



ΠῚ. ὁ 71 

πεῖ οἵ ἘΔΡ ᾿8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἐχργοβϑεὰ ΌΥ πο (οἵ. Ῥγ. 733 Ες. ο13)} ςοηβίβεϊηρ οἵ 
ἴνο ἔτδιηθες. Ἵοονοιεὰ νὰ πεῖβ, ψΒΙΟἢ ΗΥ ἰορεΐδετ, ρεῦθαρα ἴῃς ἰοννεσ οἣς 

Βγίηρ αρ, ψθεη ἴῃς ἵτὰρ ἰθ βδρτυύῶρ. ΨΦΡῚῸ 18 οἰ ποῦ [ἢ 6 τη ομδηΐβτῃ ὈΥ 5.ὙἸΚὶηρ 

νυ δῖ ἢ τὰς Ὀἰγὰ βρείῃρϑδ ἴῃς ἴγὰρ (οί. ΜΝ ΗΚίηβου, αρμονς απα Ομείογες οὐ ἐλέ 

Απεῖεί Ἐρυρίέαης, 1. 86τ. 11. 23γ1. 46; ΗἩοῆαπι ΖΑ ἢ. ἰϊ, τοῖ ; Β5Ζ.) οἵ, 
Ὀείξατ 511}, τὴς θεαῖς (ΒΌΒ., τ.); ἴῃ ΔΩῪ οἄδβε ηοΐ ἃ 5Υποῦγτῃ οἱ πρὸ (ἐρρ γα 

Μὶϊ. δὰ Ηἰγβϑοβῖ). ---ο 55} [ηΐ, 408. ῥγες. ἴδε βαϊΐϊς νΌ., ἰπιςηϑἰ γίπρ ἰ; Η. 28, 
45; ΟΚ, 113», φ. Οἱ ἴδε ροβιτίου οὗ ἴδ6 περαίϊνε, ν. Κὅ. 352 4. 

θ, 7. 72: εαἰαρεΐΐν ἐογιες ϑορι γαλευεὰλ, διε γαλιυεὰ αἄσαγς 
τύαγης, τοὰγ, ἔφη, (ὁ ποί 16 2εοῤίξ ἱγερεδἧ 3 

Ηανίηρ δηπουποεα τῃδῖ Ὑδηνθ δηα 15Γ46] πηυϑδὲ ΠΟῪ βεραΐαΐα 
δηᾶ τμδὲ ἴῃς ᾿ἰδίτεῦ 15 ἴο Ὀ6 Ρυηϑῃ6α (5 ΌΡΠ6 2), τῃδὶ ἃ πδίϊοῃ, 

Ἔνθ δὲ [ἢ15 {Ππ|6, 15 τοδαγ ἴο ρουῆςες ἀονῃ τροη γα] ἃ5 ΠΘῚ ὑ,ΤΟΥ͂ 
(ϑσίτορῆδ 4), ἴῃ6 ὑσγορδοῖ, ἢ ΒΟΡ ἢ 4, 858: ὮΥ, ν ἤδη ἴῃς δ]δγῃι 

45 Ὀ6θ ρίνοῃ, ἀο ἴῃ ΡῬϑορὶε ποῖ ἴσου Ὁ] ὃ ΤῊ]5 σα ΠΥ, 50 5ΘΟΟἢ 

ἴο υγϑῖ ἃροῦ ἴῃ δαὶ, 6 ἜΝΟΓΥ βυ σῇ ΤΑ ΤΥ, 15 ἔσοτὶ γῆν. ο 

ἴΠ6Υ ποῖ υηάδεϊοίδηα ἴῃδῖ Ὑδηνθῆ β5ε6ηα5 Π0 ἀἰβαδίαεσ ψτουΐ Πανίης 

ῬΓΟΝΙΟΙΒΙΥ τηδὰθ δηηουπησσιηθηΐ [ὨΣΟυρΡἢ ἢ]5 ΡΓΟΡ ΘΙ ἡ 

θΘ. Τῆς βίγυςζυτε οἵ 5ίτορῇς 4 18 οἰ αβϑίϊς, τη 6.5 1 δηὰ 4 τεϊαιϊϊηρ ἴο ἴπ6 

αἰϑγίω, ᾿πε οι 2 δηὰ 3, ἴο ἴδε Ἀρθῆου οἵ Ὑδῆνεῃ. Νοιδὶπρ οδῃ Ὅς πιοῖα 

οσογίδϊῃ ἤδη ἴῃς οἷἶοδε γτεϊδιομβηΐρ οὗ ἰμ656 ἵννο σουρίεῖθ. ΤὨς νεγβίοῃβ 

δἰτηοβῖ Ὁπδηϊπουϑν ἴγεαΐῖ ὉΝ ἃ8 8 ρδυίίο]ς οἵ σοπαϊτοῃ. --- 2 Π»] Ηοβῃι., 

2 χὰ (υ.1.).-- ΠΦ}} ΕἸΉ. ΓΩσ, Ι,δὴτ δηὰ Βαιτθδῃῃ ἴγδῆβροβε ν.ὅ 4 δηὰ 65, 

--: 7. ΜΝαχιαϊϊουβ οχὶϑδὶ 848 ἴο [6 ἴθηβα τεπάετηρ οὗ τὸ. ... ἥφ»", ὃ ποιήσῃ 

.«. ἀποκλύψῃ; Ἔ γαεῖ:.... γευείαυεγέ, “ὦ .3Ὁ δ κν ἧςς.--- το] 4 παιδείαν 

(τεδάϊηρ ἃ ἰοττιδίίου ἔγοτῃ “Ὅν, ο].); (με βυβῆχ αὐτοῦ ἰΒ ρῥτεβεηΐ ἴῃ (ὅάῶ, 

ἾΑ. ἀπόρρητον; Σ. ὁμίλιον; Θ. τὴν βουλήν; ὦ σῃ]. Οοτῖἶβ βυρρεβίίοῃ 

οὗ 59. (71.7. ΧΙΝ. 12ς; αὐορίεἀ ὈΥ Οαυῃ.) οὐ ]» (Ξγε., 80 αἷβδο Ηδὶ.) ἴοσγ 
Ἱ (5.7) 5. βυρετῆυουΒ. Οεῖ. ψουϊὰ ρῥἷαςς ν.ἷΐ δϊες νι οῃ ἴῃς ρστουπὰ [παῖ 

2 οὗ ν.ἴ δηὰβ πὸ 8515 ἰῃ ν.δ; ψ 8116 [ὅΒτ, Βαυτίδπμη, Μασῖὶ, οτω. ν.ἴ 85 ἃ ρὶοβϑβ. 

θ6. δλαΐ α φωριρεῖ δε σομραάφα ἐπα εἰν] 845 ἃ ϑυτηπιοηβ ἴο Ὀαῖ- 
{|6, οὐ ἴῃ ογάδσζ ἴο ρίνθ δἰδγγη ἀραϊηϑὶ ἀδϑείγαςτὶνε δηϊη)α]5 (70. 2'), 

ΟΥ ἀραϊηβὶ δὴ δρργοδοῃίηρ δηεν (Ηο. 5" 6. 61 ΕΖ. 3425), σμα 
“ἦε 2εοῤίς πού ἐγενιδίς 97 (οἴ. Ηο. τα α 5. τό). νΝΉγ, τἤεη, 
8Βῃου ἃ ἠοῖ ἴῃ6 ᾿ψαγηϊηρδ οὗ ἴῃ6 ῥσορῃεί ὃς Πεδζά δηά μεεάβθαϑ --- 
Οαη εὐ] 1.5. ποῖ τηοσαὶ εν], ας τηϊϑίοσίαῃηθ, σδ] δηλ, ἀἰβαβῖοσ 

(οἴ. τ 5. 69 76. 115 185 15. 45 ὅση. 10} “445 Εχ. 412,5 ΕΖ. γ5), 
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λαῤῥόη ἐπὶ ἃ εἰΐν απα γαλτυεὴ πο ἄαυε εαμεεά {42] ΗδΣ ἰβ5 Ἴνδὺ 
811 δῃὰ ἴΪῃ 4]1, ἴῃς. δυῖμοσ οὗ 41}1 ἔογίμπῃς, ροοά οἵ 1]]. ----- 7. υἱὲ 
(τἀίμοσ ἴδῃ 2,07) ἀξ ὧρες ποίλέηρ)] ἴῃ τὴς ψᾶγ οὗ βεηάϊηρ σδἰδιη 

ὍΡΟῚ τηθη," ἐχεεέ ἦς γευεα ἀϊξ (τεεγεῖ) ῥωγῥοσέ τ δἰ σεγυάαη, 
“ἦε 2γοῤλε5 Το ἴδε ῥιορμεῖβ, γῆο ἂῖὰὲ Ὑδηνθῃ᾽ 5 βεσνδηῖβ (οἴ. 
(ῃἢ6 ἰτεαυθηΐ 8586 οὗ [8 ΘΧργοϑϑίοη ἰῇ Ὲγοι 8}5 Ὠ͵ΠΏ65, ἐκ. 

2 Κ. η55 δι )4ῖ Τε. γ5 χ᾽ γῇ 20} 4.15), δΔηά 85 ϑυοῇ 
Ταρτγοϑαηΐῖ ἢΐτη ἴῃ ἢΪ5 ἀθδηρθ ἢ τε (ση. 1857 Ἀι. 185), ἢς 
τανϑδὶβ [ἢ 6 βρη ἤοδῆςσς οὗ ἴῃ6 Τα]δγη τ, δηα ἴῃ ῬΌΓΡοΒΕ ΜὨΙΟὮ [ἢ 

γγὰπ ἰηϊοηἀ θα ἴο συῦδθεῖνθ. ΤΏΘΥ ἃ ρίνεη [ῃ6 Κηον]εάᾶρε δηὰ 
816 ὄἜχρβϑοῖϊβά ἴο βουηά [ἢ δ]ασπὶ ΟΥ̓ ἰοσενασζηΐηρ δηα Ἐχῃοτγίδι!οῃ. 

5Ιπο6, ἴ6η, ΘΝΘΓΥ ΟΔΙ Δ ΠΥ σΟμγ65 ἴτοτῃ Ὑδην θῇ ἴο 5εῖνα ἃ ῬύΓΡΟΞΒΕ, 
Δηα 5'ης6 ἴΠ6 Ρῥτορῃεῖβ, ῇο ἀγὸ ἴῃς ἰηϊεγρτγείοτ οὗ [η6 ἀϊνίης ψ]}}, 
ἢανα ρίνεη [Π6 δἰασηι, ἢον βίταηρε ἴδί [6 ῬΘΟΡΪῈ ῆΟ ἃγα ἴῃ βυσῇ 

ἀδῆροσ ἀο ῃοΐϊ ἤδαγ δηά ἰσϑηθῖε ! 

θΘ. ὉΝ7] Ὀεϊζες υπάειθίοοδ 48 δὴ ἱἰπίοιτοραῖϊϊνε (Ξ κμδῶΣ; 50 ΤΩΔΩΥ͂, ἐφ. 
Ηδζγ., [υ5., οβ., ἔν. Ηἀὰ., Ρυ., ει. ΟΥ., ΝΥ 4.) ἴδῃ 858 ἃ σοπάϊεϊομαὶ Ρατ. 

(ϑοβιγὅ. ἀρραγεηῖγυ, Μ|ιϊ.}; τατεὶγ (οὗ, τη. 817 στ Κ. 15 7. ς8 15. 2916) αἵ τῆς 
Ῥερϊηπὶηρ οἵ δη ἰπίεγγορ. δηὰ 51}}} τοτὲ γαγεὶυ, 85 ἤεζε, τερεδϊεά (ς. Τε. 485 

ΤΌ. 613); οὗ, Η. 42, 4, ὁ; ΟΚ. τζοά; Εν.8 324 «, (2)).. --τ υτῖπο κῦ ὈΡΥ] ΟἾἶτο. 
οἶδυϑθε ; ποῖα υϑς οὗ κῦ (ποῖ ᾿Ν, 8εὲ υ8. ἐδ; οἵ, πΦ» νὸ ὥγ5}), Ὀδοδυβε ἴῃς νὉ. 

8 βηϊϊε; ΟΚ. 1524, ὁ; τ. ὃὶ 162. --- Ὅ»2 ΠΡ] ἩΗοβτῃ.᾽5 τεδαϊηρ, (1) πρὰ 

(ἔεπι. οὗ γ»Ὲ:Ξ πρηῃ; οἰ. ἔχ. 3217), ἀπὰ (2) 72, “ἀγοωρὰ α τουαξελέν, ἰ.ε. ἃ 
2᾽ορλεί, ἰδ, ἃ8 αἀυη. (ΡΡ. 59-61) 48 54, Ορεῶ ἴο ἴῃς οἰ] ονηρ οὐ]εοϊίου : 

1) Τῆς ννογὰ πρὴ οᾶπποῖ θὲ βῆονῃ ἴο εχὶβῖ; ἴῃ ἔχ, 2217 1 15 εἰἴμεγ ἴο Ὀὲ γεδά 
») ψἱ Οετῖ, οὐ πρὸ, ψ ἢ ἃ ἔθπι. βυβῖχ, ἢ ὈΣ. 2) »Ὰ 5 ποῖ ἰάδηςίοδὶ τυ ἢ 

πυγῶ, θὰ τρέδηβ, ἴθ δοοογάδπος ψ ἢ [πε οτρίμαὶ τπεδπΐηρ οὗ τῃς τοοῖ, 

ἃ ἐμρερίζοις γοῖδο ταῖμετ ἴδ ἃ τυαγμῖηρ 907.) (ἔχ. 121} ΜΙ. 49 Ὁ. 683). 

3) Τῇε τεδάϊῃρ ἍΣ ἔου ὝΥ2 ἰ5 νϑυῦ αι θβ δ 0]ε. Νὸ ἴεχὶ ἰβ Κποννῃ 'π ψἱοἢ 

Ἅ δι65 ἴῃς ταδαπίπρ Ρτοροβεά, ΞΥποηγιηουβ ἢ Ργορῃεῖ. 4) ΤὨς ἱπίοτεπος 

νοἢ Ἡοῆτα. ἄγαν, (Ππαὶ “ (136 ῥγορῃεῖβ ἀο ποῖ νγαγῃ," 1.6. [4156 ρτορβεῖβ 
δῖίεσερ ψθΐς ἴπ6 ἴτας ἃτε νακείαυϊ, 15 ποῖ ννατγδηϊεαὰ ΟΥ̓ ἴδε ἔδοϊβ. 5) ΤὨς 

σοπηφοϊίοι ψ ἢ πὲν νὺ ΓΛ νου Ὀς αἰβῆουϊ,, ἀπά Ἡοήπι. ἄἀοεβ ποῖ ἐχ- 

Ῥἰαΐῃ ἰἰϊ, -- 5 Φ»} Τῆς γὰ ρεῖβ. 158 τεβῃπιεὰ ἤεγε; οἴ, ν.2Ὁ; Κὅ. «5212. 256. --- 
Ἴ. 57} οἊ8 ποῖ πιεᾶῃ ἢετε ,“η0»γ (ἴο Ρὲ Ἰοϊπεὰ ψῖῖ ν.δ; Βοῆπι.,, ΟΥ., τ.), 

ποῦ μαριείν (ΗΪ.), πος σωγείν (αεν., Ηάἀ., Β0Β., Νον.; οἔ. 6Α5.), ποῖ 15 

Οοτῖἶβ βυρρεβίίοη οὗ ἃ οὔδηρε ἴο “9 οὐ 1» δοεβϑαῖυ; ἴδε ρῥγεσεάϊηρ βεηΐθῃος 

ἦδ υἱτί Δ1}}}γ ἃ ποραίϊνα βεπίεῃος, ἀπά "» τΞ ὀω(Μ|1.), Η. 44 ττὰ. (47); ΟΚ. τ63 ὁ; 

Εν.δ 354 α. --- Π}}} Ιπάεῇ, ἔτεα. Η. 21, 3; Ὦτ. ὃ 33 (δ); ΟΚ, τοῦ. --ονῦ 

4 ((]., αςὉ., Εο5. 
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ἼΣΙ ...1 Α υδυδ] ἔοττῃ οἵ ἐχργεβδίηρ μοὐλένρ (οἴ. ἔχ, οἱ τ Κὶ. οἵ 1οῦ 15. 193); 
οἴ, αἷϑο 53... κϑ, κμο ομδ,; Ἡ. 14, 2α; ΟΚ. 152 ὅ. ----.ἢν 5] Ἔχωρέ ΞΞ 
μρεέρες ῥγευϊοιῖν, Η. 48,1... ΟΚ. 163 ε; Κῦ. 372 Ἅ. --ο 5] Εαΐϊ. ρέ,, Η. 19, 3; 
τ. ὃ 17. ---ῦνὸ} ΤὨς οἱ ἀετίναιίο νγὰβ5 ἔγοτῃ "Ὁ", ἴο δβϑίβ Ὁ 15}, ἤθπος ἃ ἀε- 
οἴες, οσουη56] ([.5.; Οε5. 7Ζζές. 602; Ηἀὰ.). Ιζ 15 ποῦν ὑϑ0 }} αϑϑὶσῃεά ἴο ἴῃς 

τοοῖ τ οὗ υποετίδῖ πιοϑηϊηνῦ (ΒΌΒΊΗΣ Κῦ. ΠΠ], Ρ. 49; εἰ. ἤοῃ. ΖΩΙΖΟ. 

ΧΙΝΙ. ς29). ϑὅ΄πλῖϊαγ ἰ5 ὅγτ, 6. 2ϑοἷ, δες εἰ εορυεγεαίοη. ὙΌ Ὧδ8 τῆς 

τηεδηϊηρβ, (1) σοηβάεηιίαἱ ἀΐβοουγεςε, (2) οουηβεὶ, (3) βεετεῖ, (4) 455επ ὉΪγ, Βετα 

ῬΓΟΌΔΡΙΥ 5βεοτγεῖ, βεογεῖ ςουπβαὶ, οἴ, [ε. 2318: 3. 1,δῃτ (ν.5., (οἸ ονίην ᾿υδπι, 

δηά (δε. 5.8.1. 154) υγρε8 αραϊηβὶ ἴῃς δυϊῃεηιῖο γ οὗ ν. (1) ἴδε ἀἰβηου εν οἵ 

ἐχρ δἰ πῖηρ 33; (2) ἴδε ρῇγαϑε Ὁ" Ν)2)7) γ»12} ὈδϊοηρΒ ἴο [ς., Ὠϊ., δπὰ Ἰαῖεσ ᾿ἰἴεγα- 

ἴατε; (3) Υἱο οσουτβ πονβοτα ρῥτίοσ ἴο ]ς.; (4) ἴδῃς ροεῖϊς βιγυοίυτε ἀϊ εῖβ 

ἴτοπι ἰμαῖ οἵ ἴῃς οοπίοχῖ, ἤδπος ἰΐ 5 ἴο Ὀς τεραγάδα 85 δῃ ἱπίεγροϊαϊεά ἐχρὶα- 

ῃδίίοῃ οὗ ν.8δ, Βαυϊῖ δὴ διρυτηεηὶ ἔγοτα ἰδῆσυαρε 5 δ θεβϑῖ υποοπν ποίησ; [86 

3 οδ Ὀὲ 5α[ἰβίδοϊου ἀϊἰβροβεὰ οὗ δ8 ἀῦονε; δῃὰ ἴδ ν. βἴ8 νν6]} ἴῃ [ἢ βίσορδὶς 

βἰίγισίατε μετα ργοβεηϊαά. 

8. 72: οηεριν λαυΐηπρ »νιαρεείεα δῆς φγέρεηζο, ἐξέ εὐε77} ογό αν; 

γαλευεὰ ἀαυίηρ τῤοζόηι, ἐξέ ευέῦν ομό γεέζορητό 26 ἐο»ιηρ ἐαέαγεν. 

Τῆα υἱΐεγδηςα ἰ5 ἴἢ6 θὲ οὗἨ [86 τρί ἷγ τἰβηρ οἰτηαχ, δηα 5115- 
ἰΔϊῃ5 ἃ οἷοβθ ἰορίοδὶ σοηηθοϊΐοη ΠῚ ψνῆαΐ 85 ὈδδΘη 5414; Ὀοιῃ 

ΤΟΙ ΌΘΙ5 ἅτ ἴῆι5 σοηηξδοῖϊοα ὙΠῊ 5ἴσορῃς 2, ἴμ6 ἢγϑί, 4150, 65ρ06- 

οἰ ΠΥ ἢ ϑσορῆς 2, δηαὰ ἴῃς βθοοπα ψ] ἢ σἴσορῆΘ 4 [Ι}{ἡ νἱον οὗ 

16 ἀδοϊβίοη ἴο Ραηϊδῃ Ιβγαθὶ ἴοσ ἢϊ5 δἰῃ5 (ΒΟΡ ἢ 2), ἃ τῃηονεπηθηΐ 

ἢᾶ5 ὈΘδΘῺ ἱηαυρυγαῖοα τ ΠΙΟἢ τα κο5 [5γδ6], που ρἢ ΘΘΟΙ ΡΥ υη- 

οοηβοίουβ οὗ ἴῃς ἰδοῖ, [6 ὈΓΟΥ οὗ ἃ ταὶρὮὙ παίΐοῃ (ϑἴτορῃς 2); 

ἴῃ ἸΙΟΩ [45 τοαγεά, ἰδεῖ βνϑῖγ οὔθ ἴδασ (βἴτορῃε 5 4); Ὑδῆνε ἰ5 

[86 δυΐποῦ οὗ 115 βἰυδϊΐοη, δηὰ ἢδ5 τὰσουρῇ ἢὶ5 Ῥγτορῇεῖβ δη- 

ῃἠοπηςσά ἴἴ, [δουρὴ νιίμουϊ εβεοϊ (ϑίσορῃα 4); 2Ζε Ζογα Οοά λαΐὰ 
“ῥοζέη, ἰδεῖ Ἔνθῖν οὔθ ἤδᾶῦ δηὰ 566 Ὀείοσεῃδηά [ἢ6 σογλϊηρ αἰβαϑῖοσ 

(ΒΈΟΡἢΘΕ κ5 ὅ). 

8. Τῆς ρῬαγ4]} 6] 181 158 οοτῃρ! εἴς δα βυποηγτηουβ, Αἰ Πουρ ἢ “ [πε Ἰίοῃ ᾽"ἢ δηὰ 
“δὲ Ι,οτὰ σοα᾽" ἀο ποῖ δανε 186 βᾶτηδ τείεγεῃςε, --- “Ν Ὁ} (ἃ απὰ ἘΠταπάᾶος 

ΟΥ διΐατεβ, ἐρεύξεται, γηρίεί, 85. ἀπὰ Ὁ ὉΥ Ρίβ., Ἰοσι, ὉΠ). --- Εοτ 21] 4} 
πᾶνε Ρίϑ. --- "Ὁ Θὅ καὶ τίς ἴῃ ὈΟΙ οδ568. --- Ν22»] 6. Ὑη (50 ̓αἶϑο Νον. ); διὰ 
(Βε. (5.3.1. 154) 3325; Ὀυϊ πὸ οἴδηραο 8 ΠαοοΈββδυΥ. 

8. Τῆς Ρτορβεῖ, ἃ5 ἢδ5 Ὀδδῃ 566, γδοορηΐΖοα ἰῃ ἴἢ6 {ΓΔ οὗ 
τῆ 6 Αϑϑγγίδῃ ΔΥΤΩΥ, ἡ ὩΙ ἢ ἢΪ5 ΘΓ δᾶ5 Ὀδδη ααυΐοῖκ ἴο οδίος, ἴῃ6 ἔδοϊ 

[δαὶ δᾶε ἤοπ σας γοαγεα], δηά, Ὠϊπγ56 1 Ποαγίηρ 11 50 αἰβ! ηοτγ, ἢ 6 
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ἄοος ποῖ υηάἀοικίδηδ ΨΥ ΟἸΠΟΙ5 βῃουἃ θ6 ἀδαῖ ἴο ἴΐ. --- ζάο ἐς 
2λεγε λα  ἐρες πο Κα» 9] Τῆδ ρύυγροβα οὗ δε τοδγίηρ 85 ἴο οσοδ- 

ΒΊΟΏ ἴδασ ; ΨΥ ἰ5 1ἴ [δὶ Ἔν σν οἰ Ζεη οὗ ἴ6 Κίηράοτῃ 15 ποῖ [Θσσουσ- 
ΒΟ Κα δηα ρεηϊΐϊθηϊ Ὀδίοτα ἴῃ δρργοδοὴ οὗ [815 τοσσὶ Ὁ]6 ἈΓΓΏΥ 

ἔγοτῃ ἴῃς ῃουίῃ ὃ ---- Ζΐῴε Ζογά γαλενεἀ ἀαίὰ «ῥοζεη} δπὰ τἴῃ6 νογαάςβ 

ἢᾶνς ὯΟ ὑποογίδ!η δουηά. Τῆδ τγδβϑᾶρα ρίνθη, 85 αἰνναγβ, ἰπτουρῇ 

ἢ15 βοσνδηΐῖ, [6 ὑσορδοῖ, δηά ρίνθη ἴοσ ἴλ ρυγροβε οὗ οδισγίηρ σοη- 

νἱοτϊίοη ἴο ἴῃ6 Ὠδασῖβ οὗ ἴῆοβε νγῇο ψουϊὰ ποῖ 566, 45 Ὀδϑὴ υἱτοτοά ; 

τυο ἴς ἐξ “λα: εαπροί 2γοῤῪσ5γ2"] ΨΥ ΏΟ 15 ἴλ 616 50 Ὀ]1ηἃ 845 ποῖ ἴο 

866 [15 σουηϊηρ τηϊδέοτίυαηθ δηα ῥτοοϊδίτη Ῥαίοσεδηα 115 ἴδυτ ] 6 

βἰσηϊβοδησεα ; ἴῃ οτάδσ ἰῃαῖ, 1ἢ ρεγοῆὔδησα ϑγαθὶ ϑῃου]ὰ ἤθασ δηά 

τερϑηῖ, Ὑδῆνθ ἢ τῖρῃϊ ογάοσ οἴμοσνβε δ ΤὨϊ8 ὰ5 ἴῃς ρύυγροβα οἵ 
4}1} ῬΡτορῇθογ. 

8. "εν 5 Κ] Οἴτγο. ο]. ψ ἢ νὉ. ἴῃ ρί. (μἀε ποης λαυΐηρ γοαγεα) ῥτεοςά- 
ἵπρ ἴῃς ῥγίποϊραὶ βεπΐεπος, Η. 45, 36; Ὦτ. ὃ τός; ΟΚ, 156 ὦ ---- ΝᾺ Νὸ ΝὉ] 

Π ἀμ. τοῖο τὐοιἑαά τιοΐ 3 αν} οτ τυὴο ἐς τἀεγε “λαέ αἵρες »οἱ γα» 2 οὐ ἐδί εῦϑρν ὁρ 
,)μαγ. Οἱ [δ6 ἔοστοβ οὗ ἴδε ἴθῆβ6β μεζὰὲ δῃά ἴδε σοπαϊτομδὶ παΐυσγε οὗ ἴῃς 536ῃ- 

ἴεηςε υ. ΟΚ. 159 ἀ; τ. 8ὶ 154. -- Ν32.] [1 5 ποῖ πεοαββασυ ἴο βρροβε (ϑοῃγδ.) 

(μαῖ ἴΠετε 18 ἤεγα ἃ τείεγσεῃες ἴο ἴῃς δνεηΐ ἀεβου θεά ἴῃ 7132, πὰ ἴπαΐ σοηβε- 

4υςηῖὶν τμαϊ ἐνεηϊ ἴοοὶς ρἷδος Ὀείοτγα ἴῃς υἱΐεγαηος οὗ [5 ράββαρε. Τῆς 5υῦ- 

διἰτυϊίοη οὗ ὙἼΠν ἔοσ Ν 3)" (υ.».) 5 ἴοο ῥγοβδῖς, θᾳῖ Ὠδυτηοηζοβ Ὡ [6 σοηογαὶ 

ἰηϊοεγργεζαϊίοῃ δάορίεα ἀρονα. 

6. Τ1ι6 ἄοοπὶ οὗ βϑιημασία. 4Φ5--45. Τὴ 511} Δηοῖ ἔοττῃ ἴδ6 

Ῥιορδοῖ ἀοἰϊνοτβ ἴἢ6 πλθϑϑαρα ρσίνθῃ ἢϊπ| ἴο Ῥτγοοϊδίτη. (1) 80 ρτϑαῖ 

5 186 ψ οΚοάῃθϑθα οὗ ἴῃς σαρ᾿ῖαὶ οἰΐγ, ϑαγηδτία, ἴμαϊ Ἔνθ Εργρῖ 

ΔηΠ ῬἢΙ σα, ο41|16 ὩΡΟῺ ἴο ἰοοκ ψὮ]η ϑαιηδγὶα᾽Β τ᾽ 4115, 8.6 

Δϑιοηβηθα δ ψῇῆδὶ ἴοΥ 566. (2) Βυῖΐ δῇ ΘΏΘΙΥ 15 σοτηϊηρ ηΟ 

Ψ1] αὐ] Κὶγ ἰαῪ ψαϑῖθ [15 Ῥδδα.} δηα Ἰυχυτίουβ ογ. ὙΠαΐ 

ΤΟΙΏΑΔΙΏ5 ΜΠ] θ6 ἃ5 ποϊῃίϊηρ. Ἐνδη ἴἢς δἱΐδιϑ οὗ Βεῖμοὶ ψ1}} ὈᾺ ἰη- 

οἰυάἀεά ἴῃ ἴῃς ἀτγεδάξι! ἀεϑίσαςσῖοη. (3) ΤῊΣ ψούλθη οὗ ϑδιηδσίδ, 
Ῥεσδιβα οὗ [ΠΕΣ ἀοαυσμοσίθϑ, πγυϑῖ 5ῆασα [6 ΡυηΙ]Βῃτηθηῖ. ὙΠΘΥ 

804}} Ὀ6 σαττοα ΑΔΥ σαριϊνοβ ᾿γουρἢ Ὀσοδοῦδβ ἴῃ ἴῃς ν4]]. 

ΤῊΪΒ ῥίεος, ΒΟ 5 ἘΠ ΓΟ βοεραγαῖς ἔγοπι ἴἢ6 ρῥγεσεαϊηρ δηά [Ὁ], 

οτἱρίη δ} οοπῃϑὶϑιεὰ οἱ 5ἷχ βίσορἢςε, εδοῦ οοπίαϊηϊηρ ἴουγ ρεηϊασπηεῖοσαθ. ΤῸ 

τεβίοσε [ἢ]18, οογίδϊ ἢ ΠΟΥ Οἤδηρεβ ἴῃ 6 ἴεχῖ δα ὨδΟΟΒΒΑΥΥ 85 νν6}] 85 

ἴῃς ἰγδηβίεγ οὗ ν. δ ἴο ἔοϊ᾽ον ν.}} (58εὲ Θ᾿ »Ψ., ϑερῖ. 1898, ΡΡ. 179-82; 50 

δ᾽ (εΡ,, Ἐοξκ.; ο΄. 645. “ννῆο σδὴ Ὀαΐ Ργορἤ συ» 



11. 8 γε 

αἷϑο ΕἸΗ.; οἴ. [ἢν ψῆο ῥίδοαβ ν.13 δῇοσ νυβ.}δ. 14. δπά 15. δῃ Βδαυϊζδῃη ψδῸ 
Ῥίδοςβ ν. 5 Ῥεΐννεε ν.θ δπὰ νι), Ηδστγε δραΐῃ Μετ 5 ἀγγαηρειηθηΐῖ οὗ 
ΒΊΓΟΡΒΕΒ (2 ἐς “γοῤλείεμ, 1. 71) ἔαι]5, θεσδυβς ἢς 8ὰ8 ποῖ οὐβεγνεά τμδὶ 
41:8 Ῥεϊοηρβ νὴ 39:16 δηὰ, ἱπάεεά, ἔοτταβ ἴῃς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς ρίεος (380 ε., 
ΟΑ5.) Τβε Βγβῖ ᾿ἴπε οὗ εδοῖὶ βίγσορῃε, 85 τεδιγδηρεί, οοπίδὶπϑ ἃ βίαϊειηεηΐ οἵ 
Ῥτοοϊασωδί!οι ΟΥΓἩ 556 ΥΟῺ ΟἹ ἴῃς ραγί οἵ Ὑδηνθῃ, ἴπ5 ρίνίηρ ρτεαὶ ἱπι 5 

ἴο ἴῃς ψῇο]ς ραᾶββᾶρε. 5111} ἔασίμοσ, ἴῃς βἰχ βίσορμεβ Ἰορίοδ!ν αἰνίά ες τΒετὰ- 
δεἶῖνεβ ἰπῖο ἴγεθ στουρβ, ἐδ} οἵ ἵνο, δῃὰ ἴῃ ἴς ἢγβῖ βἴσορῃε οἵ ες ἢ στοὺρ 
τείεγθῃοσε ἰ5 τηδάς ἴο ϑαπηατῖα. ϑίγορμεβ 1 δπὰ 2 (νϑβ.9: 10, νβ.}1- 16) ργαβθηῖ ἃ 
Ἰυάρταθπί βοεῆθ. ϑαιηδγία ἰβ δοουβεὰ οὗ ἴυπιυϊ ἀπά ορρτεββίοη Ουϊβ! 46 

ὩΔΙΙΟΙΒ ἃτε 5 πτηοη α ἴο ννἱῖποβα μεῦ ψὶοκοάηθβ8 δηά ἴο [65 ΠΥ ἀραϊηβὶ ἢετ. 

Τῆς ἀεοϊβίοῃ ἰ5 τεῃμάοτγαά ---- ρα ηἸβῃτηθηΐῖ, νἱζ. ἀσβίγαοιΟἢ ὈΥ ἃ ἰοτγεῖριι ἴος 

ΨὮο 011} Δ τναϑῖς ἴῃς ψμοὶς οἰϊγ. ΤΉτγος οἶδυβοβ τὸ ργοῦδῦὶυ ἰηϊεγροϊα- 

ἴομϑ: (1) γγ0Ν) (ν.3) ταρθγεὶν τερεδῖβ ἴμῈ ἰάεα οοπίαϊπεά ἴῃ "Ὁ ΦΠ ἀπά, 

ΔΙ Βουρ ἴῃ [μα ἔοστη ΔΝ 1 ψουἹὰ Ὀ6 σοχηπιοῃ, πᾶ Ὀ6 ἄγον οὐἵ; (2) 
ΤΩΡ ὈΥΘΡΥ (ν.5) ἰβ νϑῪ ἀν κιναγὰ, τιεδηίην, ποῖ οῤῥγέφείον, Ὀὰϊ 216 οῤ- 

2γέσπεαῖ, ἄοεβ ποῖ )οἷπ ψ}6}} ψἱΓΠ ΓΘ; 15 βυρετῆυουβ ἱπ νὶεν οὗ τὸ (ν.10); 

δηὰ επί ίγεῖὶν 5ρ01}5 ἴῃς τηεάϑυτγα οὗ ἴῃς Ἰ᾿ΐπε (8ες 2 Κ)., ϑερῖ. 1898, Ρ. 182; 50 
158τ). (3) προ τὰν (ν.1δ) ἀοεβ νϊοϊεπος ἴο ἴῃς πιδᾶβυτε δηᾷά 15 ἰδυϊζοϊορίςαὶ 

δαῇετ ἴΒε βδὴθ ῥῶγαϑθε ἴῃ ν.1}, νος ἢ σοηβιϊζυϊεϑ [ἢ 6 ἤγϑι πλεῖ θοτ οὗ ἴῃ βἴτορβε. 
ΤΒε ἰτϑηβέεν οὗ ν..δ ἴο ἔοϊ]ονν ν.ἢ 15 1υκῖβεά Ὁγ ἴῃς ἀετηδηάβ οὗ ἴδῃς 5βἰγορῃὶϊς 
διγσδηροιηεηῖ, ἔογ οἴμεσιν δε 4}} νουϊὰ Ὀς οσοπέίιδίοη; ὈΥ ἴῃς οἸοβοηθβ5 οὗ 

τπουρῆϊ ἴῃ νβ5.}} διὰ 16. σνογυτΐηρ μανίην ἴο ἀο Ψ ἢ Βουβεβ (ραϊδοθϑ, ψἱηΐοῦ 

Ὠου565, ΒΤ ΠΊΟΓ ἢου5365); δηὰ ὈΥ ἴδε ἔαοϊ (παῖ ἴῃ 15 ργδβϑεηΐ ροβίτοη ἰΐ τηδῖκο 8 

δὴ Δη{1-ΟἸἰτηαχ, ψ ϊΐῈ ΌΥ 118 τειηοναὶ ν. [αγηΐβῆ 68, ἴῃ [Π6 ἀεσϑίγαοϊίοη ανθη 

οἵ ΒεῖΒ6]᾽5 αἰΐαγβ, [Ὡς Ὠὶρ μι οϑὶ ροϊηϊ γεῖ τεδορῃεςά ἰῃ ἴδε ἀδβογίριϊοῃ. 

9. ΓΝ] (δ χώραις (ΞΞ ΓΝ; 50 4150 ΕἾ}.}, οὐ πυρὰν (0].), 8ο ἰῃ 

ν8.10.ὄ 11. ἼΤΦΝΣ] 65 ἐν᾿Ασσυρίοις (ΞΞ, ὝΦΕΝΞ, 850 α͵5ο Οτ., ΑΥΚΙ. γενεά. τϑς, 
Ψαὶ., Οοτὲ Φνε., Οεῖ., Μασ); ΕἸΒ., ὌΦ ΝΟ. ---- Σ}] ΕἸΒ., ϑρΚο οὐ 3 ΓΌΟΝ, 

-- Οὐ ΤῸ γπΝ} Θ΄ τῆς Αἰγύπτου, ργΟΌΔΟΙΪΥ δὴ εἴτοῦ ἔογ γῆς Αἰγ', νἈ] ἢ ΔΡΡΘΔΥΚ 

ἷῃ 22 Μ85. (30 Η!; τβο 1). -- ΥὉ Ν}] Βαυχηδηῃ οἵη. ---- "Ὑ5] Κοδα ἴῃ 8ρ. ἢ (Ὁ. 

δΔη ὅγι.- σςχ.; οἵ. 41 61 (8ο Οοτῖ, 717. ΧΙΝ. 129; ν»ε., Νον., ΟΑ5., 1,ὁδῆτ, 

ΕἸᾺΒ., Οεῖ., Βαυτηδηη) ; Οτ. νΔΡ. --- ΠΟΥ ] 35. 56.» (5 θαυμαστά, τεδάϊηρ ᾿ποογγθοῖγ, 

ΓΥΣΊΘΏ, Ρ855. ρίορ. οἵ ποῦ (Ὀτγυβῖυβ, Βα4.), Σ. ἀχορτασίας. ---- 22... ΠῚ] 

Οοτῖ (71 7. ΧΙΝ. 129) Π3Ρ2 . .. ΠΣ. --- 2 3 ὈΣΡῚΦ.».}] Οὔ. 85 ἃ ρ᾽ο88 Ὡροῇ 
ΓΟ, ὮΙ υηάα]ν Ἰοηρῖῃθἢ5 ἰδὲ Ἰἴῃς (ν.5.). -- 10. νῸ] Θ΄ 56. -- "Π2) 2} 

ΘΟ ἃ ἔσται ἐναντίον αὐτῆς (ΞΞ "Π3) ... ὔν, Ν.). --- ΠΠ2)} 4ὅ Ἰ2 χων, 

(οοπποοῖϊηρ ψἱἢ πο᾽, 560.), ὦ ἘΓΆΝ. ----" ἢ [δὴν τεσθονεβ ἴοὸ ἴῃς ἐπά οἵ 

[δ ν.; Βαυϊηδηη οτ. ---11. ῬΔΝΩ 2.30] 1] 66 Τύρος κυκλόθεν ἡ γῆ σον ἐρημωθή- 

σεται, νος] ἰΖίην ἀν, ἰακίηρ σον τοι ἴοΪ. Ἰΐπε, ἀγορρίηρ "», ἀπά δάάϊΐηρ ἴδς νὉ. 

Ῥ σιδι αῤῥίδ᾽ εἰ εἰγεμίείμν ἑεγγα, Ἐεδὰ 385) 1 Β ὁ. (Δἀοριεὰ ὈΥ 51., αυπ,, 
ϑεῦ., ΝΥε., ατ,, γαϊ., Νον., Ὦτ., [,δῆτ, ΕἸΏ., Ηἰγβοδῖ, Οεῖ.); 115 15 θεϊίοσ τ Δἢ 

395) (ΒΔ8.), οσ 3305 (Βδυετ); οἰ. Ηοἤπι. ἀαπὰ Ου., 3.30); 75. 2.20 γὰς (δυΐ ν. 

Ουμ.); Οοτὶ (3 »".) 22.ον; Ἀδβηγεσ 2.20 (οἰϊεὰ ὉΥ Ηἰτγβομῖ), ἃ ἀϊαϊεςὶ ἔοττη 
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ἴον 2.3 ξξ. ἥανκπε; Νὰ. 3) τὰς; τσὶ ὍΣΟ, [ῸΥ ὋΣ, οῃ Ὀα5ἷ8 οὗ Θ; Ηδ]. ὙὙΥ) Ὅν. 

-- ΤῊΣ] 5. τὸ τυ τι, ἢ [0]. Βα βῆχεβ ἴῃ 3 55. ἔεηι. (ὅ κατάξει. δ ε., ὙῊΥ (50 
αἶβο στ., Νονν., [δ;τ, ΕἸΏ., Οεῖ., ΗΔ].). --- 221 Ηδ]. πϑ5. ---- Ν22}1 Οεἴ,», 2132). 

--1δ. 5) 5] Θ συγχεῶ καὶ πατάξω, οχρίαϊπεὰ ὈΥ οὶ. 85 ἃ ἀουῤὶς 
τοπάοτίηρ Ῥαβεὰ οὔ ἃ τγοδάϊηρ, ἸΌΣ Οὐ ΩΣ; οἴ, δ᾽ 5 τεηάεγηρ οὗ 05. 

ἴπ 1 5. 7190, -- Ἰο0}} 65 προστεθήσονται ΞΞ Ἰ00" οἵὐ ἸδΌΣ (Ν4., Οεἴϊ.) οὐ Ἰρὸν (}}.). 

---Ξ Ὀ)2 570,2] 6 ἕτεροι οἶκοι πολλοί ; (540 οἶκοι ἕτεροι πολλοί. Ὑετο 15 πο περά 

ἴο δῦρροβε, ψί Οοτῖ (717. ΧΙΝ., 128), ἴμαὶ ΠΗ͂ ἰ5 σογτγυρῖ; οἴ. Βαυμηᾶπη, 

ἸΨ ΙΓ 102. -- πγδν ὍΝ} ΘΕ. οὔ. 85 ἃ ἰαΐοσ δά ἀϊτίοη (υ.:.). 

9-11. “αραγία" ς τυϊεξεάμεες αείοπῖσλες δδε πείρλδογίησ πα ἤοΡι5. 

9. Τῆς ορεπίηρ ψογάς δοοοσζά ψ ἢ [6 οτεηῖϊαὶ ἀϑᾶρε οὗ 501- 
ΤΩΟΏΪΠΡ 8556 1 0165 ΌΥ Ρτοοϊαιηδιίίοη. γυοεία ει] 1.5. ἰδεῖ 11 6 

Ρτοοϊαϊταθά, ἴλ6 νογά θεϊηρ υϑεα ἰηάἀοβηϊ εἶν," δηα ποῖ δα ἀγοββοα 
ΒΡεοΙ ἤσδ υ, εἰῖμοσ ἴο ἴῃ6 ῥσορῇθίθ 7 ((Ὸσ Απιοβ 5θθτ5 Ἐν σΥ ΘΓ 

ἴο Ὀ6 5ἰδηάίϊίηρ δ᾽οῃηβ ἴῃ ἢϊ5 ψοσκ), ἴῃ6 Ποβί θα ὩδίΟη5, ᾧ ΟΥἨ ΔΩΥ 

ΘΘΏΘΙΔΙ ΤΠ] ΘΘΒΘΏΡΕΓ, ὃ --- Οὐέγ 26 δαζαεε51 Ἐεοδῖιβα δἰ μοῦ τΠῈ 

ὌΡΡΟΙ οἶαβθθ5 δῖθ δααγθββεά, 85 σουσεβροηάϊηρ ἴοὸ ἴῇες ὉΡΡΟΥ 

οἶαϑβος οὗ ϑαπ)ατῖα, ὑροὴ ψῇοτα Ἰπάρτηθεηΐ νγὰ5 σοτηΐηρ, οὐ (ἢ 6 

ΡῬδ]ασα 15 ἴῃ6 πδίισαὶ ρἷασα ἴτοπὶ ψῃϊο ῥτοοϊδιηδίίοη 15 αἸ55611- 

ῃαιεα  ---“ελήρα... Ἐργδῆ ΤῈ ρτορμοῖβ ποῖ ἰῃίγθα 6 ΠΕΥ 

ΤΕρΡτοϑθηΐ ραρδῆ Ῥθορ 65 8ἃ5 ἸΏΟΥΑΙΪΥ ΒΌΡΟΥΙΟΥ ἴο [ἢ6 τορο]]]ουβ 

ΡῬέορὶς οὗ Υδηνει, θθοδιιδα [6 ἐΟΣΠΊΟΥ 5ἰη ἰῃ ἰρῃοσαηςα, Ραΐ [ῃ6 

ἰαϊζοσ ἢ {α]] Κηον]εάρο.". ΤΏδθε ὕνο ὩδΔΠ165 ἃσὸ γεργεβθηϊδενοα, 

Αϑῃ4οα 5ἴδπαϊηρ ἔογ ῬὨ]]Π514. [Ιἢ δχρδηδίίοη οὗ ἴῃς βεϊβοϊίοη οὗ 
ἴῃ656, 1 Βα Ὀδθη βυρροκίοα [Ππαὶ τΠδΥ, οὗ 411] παϊίοῃβ, τεὐοϊοθά 
τηοβῖ ονϑῦ 15.86}᾽5 μυτ]]Π]}δτίοη 77 τπδῖ {Π656 ἴχο ἰῃ οοηίτασὶ ψ ἢ 

Ἑάομῃ, Ατηπηοη, Μοῦ, ϑυτία, δῃηά Ῥῃορηίοία, βἴοοα δραζγί τοίη 

ἴοσδοὶ ; ᾧ τῃαῖ [ΠΥ ψοσς ἴῃ6 παϊϊίοης ψῆοβθα ὑητρῃϊδουβθη 655 [5186] 

Πδά Θχρογὶθηςσθα 11 τῃδῖ “ δνδη ἴῃ6 οἤἢ]6Γ οἱτ[65 οὗ τῇς ῬὨΠΙΞΌΠ65 

δηά Εργρ[Δη5, νῆο ἰηἀ θεά ἃῖαὲ ποῖ εκ δηά οδη τοϊοσγαῖθ τυ ςἢ, 

νου ]α 6 διηδζΖϑά, 1 ΤΠῸΥ σὰν [6 τηδᾶ οδχίγαναρδηος δηᾶ τἢς 

1η] 5016 6 1ῃ ϑαπλδσῖα "ἢ; 88 ἴμαὶ Αβῃδοα δϑραοίδ!Υ ννὰ5 σἤοβεῃ ὃ6- 

Οδιι56 οὗἉ [15 βἰτη τιν ἰο πὸ, [ἢ ψοτγὰ υϑεα ἴῃ ν.Ἶ το ἀξδηοίε τῆς 

υἹοίσηιες οὗ ΜὨΪΙΟἢ Αἴλοβ δοοῦβεϑ ἴῃΠ6 ρθορΐδ. {} ----- σα λον γέ τεῤονὶ 

τε »ιομηιίαίη οΓ ϑαπαγία 1Ὲ ἴῃ6 Ρῥ]υταὶ 15 τοδά, [86 σϑίδβσθῃσα 

᾿ οκ,, Μαιυ,, Μιϊ, θσ. δα, 4. (Γ Ηὰ]. ἐῥῇ ΝΝνε. 
ΤῊΗΙ., Κα.  ΗΙ., Μδιυ., Καὶ δ., Μῖ.. ἘΠ Εν. || σΑ5. 
7 Βα, ἽἼ Μετζοςγ, Εοβ., Βᾶ. Ἦ Κε, 
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ἷθ ἰο [06 τηουπίαϊη5 οὗ ΕΡ4] δῃᾶὰ (ὐθσΖίμη, ἴτοπὶ ὮΙ Οἢ ΤΩΔΥ Ὀ6 
5866 ηὴ ἴδε τηομπηΐδϊη ΟΥ Ά Ὧ1 οὐ ΠΟ, ϑαγηδγια 15 δ] δηᾶ οὐ 

ψΒΙοἢ [ἴῃς ΠΏ 65565 τηϊρϊ 5βἰδηα δηὰ Ἰοοκ ἄονη Ἰἰηΐο ϑαιηδγία (οΐ. 
: Κι. 165) ;" Ῥυΐ [ἢ6 ὈοίῖοΥ σοδαϊηρ 15. ὙἽ, 2.5. τὴς. πιουηϊδίη ΟΥ 
ΠῚ οὗ ϑαιηδτγία (ςΐ. 4 6᾽). ---- δα»π"α»14 15 ἀεοϊαγθα ἴο ἢανε Ὅδθῃ 
ἰουπἀεα Ὀγ Οἰητὶ (τι Κ. 1653). 1 15 ου ἃ ἢ}}} δδουϊ ἴῆσθα μυη- 
ἀτοὰ δεῖ πἰρσῇ, βυστουηάθα οἡ ἴῆγες 54ο9 ὈΥ πιουηίαϊηβ, Ὀυϊ 

ΟΡδῃ ἰονασγὰ τῇς ψεϑῖ. [Ἃ,ΔΙΕΙ 1 ψὰ5 ἰοτ θα, δϑρθοία!ν Ὁγ 
ΑΠΌ, 80 (Πδΐ 1ἴ γὰ5 5: ΓΟΏΡΙΥ ἀοίοηαοα, [1 ἴοοκ 8 βίερε οἵ ἴῆγθα 

ΥΘΑΙΘ ἴοτ Αϑϑυσία ἴο σαρίιγα ἴ᾿. Ετοῖλ ἴπδῖ [ἰπ͵ὲὸ οἡ ἰἴ νὰ5 οὗ 

᾿11|6 ᾿τηροτγίδηοβ. -- 454 “6 “δὲ »ιαρηζοία ἐμριξς ἐλεγείμ ΙῚ 
οἴδεσ. νοσάβς, ἴῇ6 τὰὐῦθυϊθης δηά νοϊ]υρίυσουβκ [6 οὗ ἴἢ6 Ὡοῦ]65 

(Ρκε. 1ς15),7 ἱποιυάϊηρ ορρσαϑββίοῃ, ᾧ σοηΐαυβίοῃ δηά ονετιυτηὶπρ οὗ 
Ἰυ5ῆςο, ὃ ἀγοϊ γα ἀδοας οὗ τηϊρῃϊ, 5: Πίδ οὗ ροοσ δηά σίεῇ,ζ 

“γγογές.""--10. 4.4] (λοτυν) ἐὰέν ξποιτο πού ἴο αὐ ροοὐἹ ΤῊΣ ἰρηο- 
ΤΆΠΠ6 οδιτὶε5 1 11 ἸηἀΙἤδγθησα δηά ἢΟβΈ Υ (οἴ. 76. 43). Τῆς 
ΘΙ Ρ ἢ 4515 15 οἡ ζηοιν, 4}} ἰάδας οὗ τίρῃς ανίηρ Ῥθθὴ Ἰἰοςι. 7 Τῆς 

Γοίογθησα ἰ5, οὗ οουγβ6, ἴο ἴῆ6 ψ δ Υ ϑδιηδιδῃ5. --- Ζἧεε 6 τυἦο 

Μέαεωγέ υἱοίδρις απα ορῥγέσοίο) ΤὨδϊ 15 ΘΟ (1) 5ἴοτε ὑὕὉ 

ΤΩΟΠΘΥ͂ ἀπά ροοάβ νη ϊοἢ ἀγα {86 ἤπαϊς οὗ νἱοϊδηςς (οἴ. 257), {1 οΥ 
(2) ἔδδᾶρ ὕΡ οΡρτδϑϑίοῃ 8ἃ5 οὔθ ἤδδᾶρϑ ὈΡ [Γδδβυγα. 8 ---11, 7 εγε- 

,»γε1] Βδοδυβα οὗ [ἢ6 Ιηἰαυ 165 ἢ ]Οἢ ἤᾶνα ὈδΘη τηθηιοη 6, ἴοΥ 
τῆς οχίβῖθπος οὗ ψῃϊοἢ [Π6ΓΘ6 15 ΔΙΏΡ]6 ἐν άθηςσε, 45 σάνο»εα “λα 

“μγγομγα {δ πα Αὴ δρθφρην, [{}} ταῖμογ ἴἤδη σήιίεήορ, ἴῃ νὶεν 

οὗ τῆς (ΟἸ]ονηρ ΡὮΓΑΞΟ ; 1 ΔΩΥ͂ ο456, ἴΠ6 ἰπναβϑίοῃ 15 οὔθ ψῃϊοἢ 

504]] ᾿ποϊα 6 τῃῆ6 ἡγῇοα σου ΠΥ. --- πη ες ἐλαΐζ᾽ ΦΡῚ 7γορε λές τὰν 
σγεπρίλ)] Τῆς ϑυδ]εςῖ 15 ἴῃ6 σώφψεγεαγν οἵ ἴῃς ῥγεσεάϊηρ εἴδιβα ; 

1815 15 Ὀετῖοσ ἴδῃ ἴο ἴγϑδῖ ἴῃ 6 νεγ 45 τ ΡΘΕ ΘΟΏΔ], ομέ ἐπα ογ," "5" 

ΟΥ ἴο τηδκο ἴἴ ράϑϑῖνθ, ζὰν σρρεησίά τὐαῦ δὲ εἰγιῤῥεαά γγονι “λει 

ΟΥ̓ ἴο υπάετϑίδηα τἢς 5υ0)]εοῖ ἴο 6 Υδῆνοῃ. {7 - 456] 1ὰγν 2αέίαεες 

“λα δὲ 2ἰμπηάεγε  Τς Ὀερὶπηΐηρ οἵ [Π6 τόσα ἀείδ]εα ἀοβοσρτίοη 

οἔ ἴῆ6 τοϑϑυ 5 οὗ ἴῃ6 Ἰηναϑίοῃ, ἴῃ 6 Ῥσῖηο ρα] οἤεοϊ οὐ ψῃϊοἢ 15 56 6 ἢ 

ἴῃ ἴῃς ἀδδισιοίοη οὗ ἴἢ6 ποτα Ῥτοπληθηῖ δηα ρθη Ρυ] ηρ5 

Φ 80 ΟΔ!Ι., [5., ϑο;τό., Βα., Μίξι, τ. ΦΉ 6:65. Τ (αὶ. 
ᾧ 1ι5., Θεητό. Ι Νὰ. {“ Εοκ. 44 Μ|ιοῆ. ΤΉ Ννε. 
τ αι. Νδ., ϑοῆτὅ., Εοβ., Βα., ΗᾺ., ὅυη., Νον., τ. δῇ 705., Ρα., ε, 

{|| Ταἱ., Ἂῦ., Μίοδ., Μδιυ., Ηὰ., Κα., συη., ΝΝε., Νον., ΕἸΉ. 

“Ὑ 7ετ., ΗΙ., Ηε5., Βα., τ. φ“. Ηἰ͵ ΤῊ Βα, 
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οὗ ἴῃς εἰν. ΤΠΐθ 15 σοῃιπυδα αἰγθοῖῦν (δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 τος 
Διτδηροιηθηῖ βυρροδίεα ἀρονθ) ἴῃ ν.᾽5, --- πὴ 7 τοῦὴϊ τρης τὰ 
τυΐμ εν ἦομδε Ἰορεϊλφν τοίτῆ {ὰ6 σιρρερι6 7, ἀσ56] ΤῊς οἱάοσ ορίηίοῃ, 
ἴῃαι τῇς ψΙηΐΟΥ δηα βυτητηοῦ ἤου565 νοτα αἀἰδιηςϊ, Ὀεῖηρ Ὀ01 δηὰ 
δυτδηραα αἰ εσθηῖγ, Δ Πουρῇ οἷοβθα ἱορεῖμοσ," βθαηβ ἴο να {1116 

ΘΌΡΡοσί. ΤΏΘΥ ψ6Γα γαῖμοσ αἰ ἤδγθηςϊ ραγίβ οὗ [Π6 βδηγῈ Ὠουβο,} (ἢ 6 

ὍΡΟΥ 5βἴοτυ, 1{ [ποτὰ σοτα ἴνο, οὐ [Ὧ6 δχίθυίοσ, 1 ἢθγα ννὰθ Ὀὰϊ ΟΠ6 
βίοσυ, θείην υϑεα (οΓ δυτηπιεσ. ΓΟ. [ὰ. 422. 7ε. 263: Αἡ ἰῃβοτὶρ- 

ΠἸΟῚ ΤΟΟΘΩΕΥ ἀϊδοονεταά αδἵ ΖΙΏ}Π|1, ἀδιηρ Ὀυϊ 5 ΠΟΤΕ Αὐοσ ΑἸγοϑ᾽5 

Ὀτη6, δισηϊβῆθ8 δὴ ἰηϊογοοίίηρ ρᾶγα}]6 1] το [18 ὌχρσγθϑϑίΊοη. Βδ- 

τα καρ, Κιηρ οὐ ϑῃδπ)᾽ δὶ, ἃ να554] οὗ ΤΙ] δι Ρ ΙΘβοσ 111., γεϊδίθϑ Ὠϊς 
δοῦν! 65 ᾿Ἰη ἀεδοογαίίηρ ἢΪ5 [Δ 65 ἤοῦδ6 1 ΠΟΏΟΙ οὗ ἢΪ5 Δῃησ βίου, 

ἴῃ6 Κίηρβ οὗ ϑῃδιμ᾽ δ], Δηα βαγϑ8, “" δῃηά [1ἴ 15 ἴοτ ἴῃ 6 ἃ βυτηο  ἤου56 

Δηά 4 Ψ ΠΟΙ Ὠου56.᾽ 1 -- 73. ἀομδές οὗ ἰσογ»ν] ὙΠαὶ ἰ5, οιθ65 

δἀοτηθά ψ ἢ ἵνοῦν (εἶ, Ῥ5. 458 δὰ Αὔδθβ ἤουβθ, τ᾿ Κ. 2253), δῇ 
ενϊἄδηςε οὗ ρτοαΐ ἰΌΧΌΓΥ, ἔοΣ ἸΝΟΥΥ͂ νγνὰ5 σοβίὶυ (οὗ, τ Κι. το δ). ΑἹ] 

ἴπ656 Ψογο ἤουβ65 οὗ ΠΟΌ]65 γαῖμοσ [ἤδη οὗ Κίηρ. 8 --- 2“4»γ} ἀοιδες 

σἀαΐ 2εγίς 1 Ασοοτάϊηρ ἴο δοῖὴβ 3 τῇδ ὃς ἰτδηϑβϑίαϊθ ἃ ργεαΐ, οἵ. 

15. ςἢ, || Ὀὰϊ τἢ6 τόσα πδίυσαὶ [ἄδ 15 ἰμαἴ τδηγ Ἀουδ65 (οἴ. 611 15. ς9 
2 Κ. τηγῦ 5), ἀνεὴ ἴῃοβα οὗ ἴῃ6 σοτιῃοηῃ ῬΘΟΡΪς, 5}4}1} θ6 Ἁἀεϑισογεοα ἢ 
ΤΠΣ Ὑτιῖοσ 8665 ἃ ρτοαΐ σδἰδϑίσορῃς, ἴῃς ἀδϑίπιοτίοη οὗ νεῖν βίσυς- 

ἴατα 1η ἴῃ 6 ΟἸ[. 

9. Ὁ»] Αοοοτγάϊπρ ἴο Μαββοσα Μδριᾶ (οἴ. Μετζοοσ, Βα.), Βετα δῃᾶ ἴῃ ἱνεῖνε 
Οἴθεσ οἂβθβ, γῸΦ νὰ ὃν ἱπβίεδα οἵ ὃν. -ττ ἼὝΤΦΝ2] ΟἿ Ῥγδρ. 2 δῆεσ ποὺῃ ἴῃ 

οδβῖσ, βίαϊς ἴο ἀεῆῃς τῆοσγε οἰ βεὶν ἴῃς ἔοσος οὗ δῃηπεχίοῃ, Η. 9, 26; ΟΚ. 1206; 

Ἐν. 2896; Κὅ. 3262; οἴ. αἶδο γν2. Αραΐπβι 2ἘΠΠ]  δηὰ ἴπ βυρροτῖ οὗ δὶς οὐσῃ 
τελάϊηρ (ν.».) ΕἸΏ. υτροὸ58 (1) τμαᾶῖ τῆς σουρ]ϊηρ οὗ ἃ ῬὨ]] 5ῖηςα ἴον 8 ἴδ 6 

δτεαὶ Ἰδπα οὗ Εργρί 5 ̓ η}κεἰγ ; (2) τπᾶῖ ομς ψου]ὰ ποῖ εχρεοῖ οἠἱΪγν ἴσο ρεορὶς 

ἴο ὃς βυπιπηοησα ἴο ψ]Π 685 ϑατηδγὶα 5 οοσγυρίίοη, Ὀὰϊ ταῖμοῦ ἴῃς ψ Βοῖς ψου]Ἱά; 

(3) [μαῖ ἴδ τεΐεγεηςς ἴο “ ρϑ]δοθϑ᾽᾽ ἰβ βίγταηρε; ἰΐ 18 ποῖ ὩΠοοπηῆοῃ ἴο βρεδὶς 

οἵ ἴἰῆς δα»αἴ νν θη ἴῃς ἱπμδὈϊαπίβ οὗ ἰΐ ἂγὰ γθδ]ν τεξεγγοα ἴο, Ὀυϊ “Ρα]δαςς5᾽᾽ ἰ5 

Ὥσνοῖ υβεὰ ἴοτ (ῃς Ρδορὶε οὔϊῃε ἰδῃὰ ; (4) (δ᾽ 5τοδαάϊηρ ΓΘ ἽΝ ; σοῃβααύςηίν [ἢ 6 

τεδάϊηρ, ““ Ῥγοοϊαΐϊπι ἴο ἴῃς Δ 45, ἔσγοπι Αϑϑεγγία ἴο ἴῃς ἰαπὰ οὗ Εργυρι,᾽ εἴς., νγὰ5 

Φ Ἡδιιοῦ, οκ., Ὦτ. 

ἐ απ δπηορ, Βιέδέε Σαμκάς, ττο; ΤΠοπισου, 28. 1. 47γ8; Εἰ. ,28.4.1. 5γ4-8ο; 

Εευ.; ΟΕΜ. ικάρες, οΟΥ; 28.321. τ4ο3-8; ΒεηΣ. 4γελ. χ11--24. 

Τ Ουοιεά Ὁγ Ὦτ. ἔἴτοπι δὴ δγίϊοϊς ὈΥ ϑδοῆδι ἰῇ δισξωηρεδεγίολέε α, Αξασερκὲς αὶ. 

μηε:εμεελαῖ, Βοετ]η, Οοἱ. 22, 1896, Ρ. ΙοΞ2. 

ᾧ συη,, Με. Νονν. [ ΚΙ. (8]., σθὉ., Βαυοσ, Μϑυ., Ηά. 

« Ηἰ., Εοβ., Βα., Κε., Οτἵ., αυῃ. Νε., συ... Μιΐς, τ, Νον. αΑϑ, 
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Ῥγοῦδοὶν ἴμς οτρῖπαὶ ομα. Βαυῖ (1) ἴῃς ῥίαταὶί ΓΥΘῚΝ ΟσσυΓ5 ΟἿΪΥ ομος, 5. 4912, 
δηά ἴδοτὰ ποῖ ἴῃ ἴῃς 8εη86 οὗ ἐσρμεΐς, εοτεμέγῖες, Ὀὰϊ 45 ἀεποίίην ἴῃς ἰαπά δά 

Ροβϑεβϑίομβ οὗ ἱπάϊνϊἀυαὶβ; (2) Αϑῃάοά, ἃ τεργεβεηίαϊδνε ἴον οὐ δ: 15[ϊα, 

δὰ Ερυρὶ αἃἵε βυϊητηοημδὰ 8ἃ8 ἵννο οὗ ἴμε ἰαπὰβ τηοβὶ οἰοβεὶν οοποογηεὰ ν ἡ ἢ 
Ι5ταςῖ 5 δήδιιβ ; (3) “ ραϊδοςβ,᾽ ἃ ἰδνογῖῖε νοζὰ νὴ Απιοβ, ἂτε τηεηϊὶοησὰ 85 

τεργεβεπίαϊίνε οὗ [με τυ ϊΐπρ οἶ45565. ---- ἸΡΌΝΠ] ΝΊΡΗ., ἢ 115 οτρίπαὶ τεῆοχῖνς 
τοοδηΐηρ, ΟΚ. 51 ὦ. --- "Ὑ75}] Τῆς ἀϊβετγεηος Ὀεΐννοεη ἴῃς 55. ΛΠ δηά {86 Ρ]. "ἽΠ 

ἰς ἱπηροτίαπί ; ἰΐ “Π ἰ5 τεδά, ἴῃς ουϊϑ]4ς πδίϊοηβ ἂγε ἰηνιϊοὰ ἱπῖο ϑαπιδγία 
ἰϊ5ε! (οἴ. 4] 61], ν.5.). --- 52] Πδτε δῃὰ 2 5. 17}} 2 Κ. 223, ἰηβίεδά οὗ ὃν αἴϊεσ 

ΟΝ, δοοοζάϊηρ ἴο Μαββοτὰ Μδρῃᾶ (οἴ. Μεζοθυλ). - [γ0Φ] ΤῊς πᾶπις οὗ με 

ΟἿ ἰ5 ἰπ Ατγαπι. 1. Ὑ3 , ἴῃ ὅγτ. «λα» Ἄϑϑγτ. ϑαγιεγίηα. Ιΐ ῥγοΟ ΔΟΌΪΥ τλθδῃ8 

δι Β-ἰοὐνετ, ἔγοπη Ὅν, Οἱ, οννενεσ, ϑῖα, ΖΑ͂ Κ. Ν. τός--5; ΟΑ5. 276. 

446-9. -- ΓΟ 1 Οἵ, Ργ. γ}1 20, ΤὨδ ρΡ]. πιᾶὺ ᾿πτθηβιγ ἴῃς 146 (ΟΚ. 124) οὐ 

τεργαβεηῖ ἃ οοπαϊτίοι βηάϊηρ ἰτεαυεηῖ ἐχργεββίου (ΟΚ. 124 7) ; δοοοσζάϊηρ ἴο 

Η]. πιδάς Ρ]. ὈῪ ἴδε ρῥγοχί πη οὗ ἴῃ Ὁ]. ὈΡΊΦΣ; εἰβεννβοτε (1 5. 59.}} 1429 Ζς. 
1413) ἴῃ 55. --- Ὁ 12}} Τακεὴ (1) 85 ἃ ρ885. ρίορ., ζο:6 ΟΥέ::εα,, εαἰμρεμέσρε 

2σίερίος (Ἰετ., Νὰ., Κο5.); (2) 85 σοηποοῖεά ἢ ΓΟΥΔῸ 85 ἃ οδ8ε οὗ μβεπάϊδαγ5 
ΞΞ ἴῃς ρστεδὶ ον οἵ ἴῃς ορρύεββεά (0 εὉ.); (3) 88 ἃ Ρῖορ. υϑεἀ 85 ἃ πουη (Ὁ. 

4ς9 Ες. 41), οἴ, 5.2, πο (ΗΔ4., Β4.); (4) 85 ἃ πουη, οδῥ᾽ ἐφείονε ([8., ϑοῆτό,, 

Μαυ., απὰ τοβῖ τηοάδγῃ σοτμμ.), υϑεα Γ(οΟἸἸεοϊ νεῖν δηὰ ἔθε ἀρϑίγαςιγ, ΟΚ. 
1244; Κὅ. 261 α΄; Ὀυϊ εν ηΑΥ ἤδτε ἰΐξ ἰ5 ἃ ρἷοββ (ν.5.). --- 10, ψν ν51] 

Οταδιιπιαι αν ἀδρεπάςεπί οἡ γνἪ (ν.3), “ες... σπα ἄστυ ἐἦδεν αὖ πού ξμοιυ (ςἴ. 

Ηο. γ}0 7ε. 219 Ἐς. 610), ((. ΟΚ. 157; Εν.8 2.1; Κῦ. 413, ἀπά «διΐ), 259. 
--ρῖῷΣ] Τῆς 1ηἴ. 85 οὔ). οὗ νεγρ (οἷ, τ Κὶ 27; 15. 114, εἴς.); οἵ, Η. 29, 1 4; 

ΟΚ. 114 ἐ; Κδ. 399 ἑ. -- ΔΓ2)}] Εεπι. ἔογ πευῖ,, οἵ. γι, σῃ. σοῦῦ; πῦρ), 7ς. 614; 
2), 5. 510; οἵ, Η. 2, 2 ὁ (2); ΟΚ. 122 . -- ὈΣΣΝΠ] ΟΓ, οοπβίτυοζίοπ οὗ 

δονθη (27); Κῦ, 4ατι7,; ΟΚ. 126 ὁ. ---11. 2.200 “1}] Βεβίἀες ἴῃς τεχίυδὶ 
οὔδηρεβ ἀῦονε, ἴμε [ο]]ον παρ σοπβίγιοι 'οἢ5 ἤᾶνα Ὀεθ βυσρεἌρίοα: (1) [86 
δυρΡΡ᾿ γηρ οὗ 3) (Ε05.}); (2) 3)30 τῷ ΓΊ2)20 υϑεὴ ἃ95 ἃ ὑσγερ., Ρ8. κοῦ (Η:.); 
(3) βυρΡῚΥ Ὃν νῦν δῇεσ (Κοβ.), ἴῆς γτἪ σηα ἑπαάφεα, οἴ. 7ε. 1:18 ΕΖ, 147. 3 
(ΟΚ. 154); (4) 3}30 τ γ533; οἵ. 2 Κὶ. 1τγὸ (Ηἀ.}; (5) 3530 τε 5 3.30; ςἔ, 
ἔχ. 1618 ,ηοδδ Νὰ, 1τὅδ, Ὁ ὟΝ οχἱτεἀ ὁπ δοοουπὶ οὗ ἴῃς βεηϊθηϊίους Ὀγον 

οὗ 18 τρεββαρε (Βα. ἢ; ς(. Κῦ, 310 Φ, 375 α΄. -- ὙΠ]  τιϊεη ἀςέεοιίνεϊν ; 
ίος 3810). ἢανε Ὀδεῶ βυρρεβίεά, Ὃς (Μαιυ.), ἐδ ἢ (Β4.}, τον θη (Η].), Η. 37, 

2ε; ΟΚ, 144 α᾽, 4; Ἐν.8 294 (2); οἷ, ν.ὃ 15. 6235; ΝΥ ε.᾽5 τεδαϊπρ ἜλΥσν ἰδ 

βυσρεβῖῖνα, θαϊ ποῖ τα] ]Υ̓͂ πεσαββδγυ. “πὰ! Ἴ551 Α οἤδηρε ἴῃ ἴΠεῸ βυθχ ἔτοτὴ 

τῆς 14 πι. Ρ]. ἴο ἴῃ 24 ἔ, 80., 1.4. ἴο 188 ΟἿ οἵ ϑαπηδγία οὐ ἴἢς 5γδο} 5 ἢ 

παίίου, ΟΚ. 122Κ ; Εν.ϑ 2ἅ1γ7δὁ; Ἡ τῷ αὶρῆϊ, ψῖἢ τὰς Ἰάςα οὗ ρίοτγ (Κο.), 

ποῖ ἐοτίγοβϑαβ (Εν, Ὑ ὈΟἢ ψουὰ τεχυΐγα ἃ πιοῦε βρεοϊβο νψοσζγὰ (Β4.); ςΐ. 
Ἣ22, ΠΝΡΟΓ, 5, 29] ο65 1125. --- 93)] Οἱ ἔογπι, ΟΚ, 67 2. ---1δ. Ὑ5 5] ΤῊς 

86 οὗ ἴδε 15ἴ Ρ. 8 Π0 τῆοτα βιγκίηρ δἴϊεσ 313) (ν.11) τῃ8π, δοσοτάϊην ἴο ΞΡ, 
δἴϊεγ . .. 50.) Ἴ 1} (ν.}4); οἡ "ς»ν ἰπβιεδὰ οἵ "., ΟΚ. 75 --τηλππ Γ.3] Οἡ 
ΔΩΠΟΧίοη 85 ἃ βυῤπιιταῖϊς ον ἴῃς δά]εςῖναὶ σοπϑίγαςτίοη, Η. 8, 34; ΟΚ. 1289; 

μεῖς υϑςἀ ςΟ]]εςνεὶγ. --- Ὁ} φοσείλενγ τοΐζῆ τ σμαά, οἴ. Ομ, 3212 289 (Εοβ.; 
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Μαιυ., Οτὐ., ΝὟο., ΜΙϊ., Νονν.), ποῖ ὠῥονε, ἐ.6. ἴῃ βἴοῃμεβ οὗ οὔε [δ] πρὶ ὑροῖ 

ἴ8οβ6 οὗ ἴῃ6 οἵδμες (Β8., Κε., ΟΑ5.). --- ἸΦ 03} Οὐ "23 Ξξ υ8:-ἰδ8, ΟΚ. οὐ; 
54. ὃ ι18)α ; Β5Ζ. αηὰ ΒΌΒ. τιν. 9) (αἶβο 1: Καὶ, τοἱδ; οἵ. ΕΖ. 27}8) ἰ5 ἔογ τς 
ἔ]1εγ Ὁ52)}, ἑοοίά οὐ εἰεῤλαρς (εῖ. τ Καὶ. 1023 2 (Ἐ. 921), ον ἔυγίδον 811 

Β'Ο ἴο Ὠουβε5 οὗ [15 Κίηὰ, βεε 1 Κ, 2289 Ῥ5, 455. --- }0}} Ρί, 3 Ρ]. οἵ η"0, οἷ. 

15. 661 (ΒΏΒ.), οτ οὗ πρῦ, οὗ. 6. 124 (βυρρεκιεα Ὀγ Κοβ., οἰ. Β5Ζ. ψὮετε ἰϊ 15 
Αβϑιρηεα ἴο Ῥοἢ τοοῖϑβ [). -- Ὁ Ὁ) 3} Βιηρυ αν κὰ ἴῃς Αβϑυυ. ὀΐζες γαδάώ, 

ἴδε ἰἀεορταρμὶς εαυϊναϊεηϊ οὗ [6 ψογὰ δξαῤῥεε, 5355, ΒΟ ἢ65 ρομα ονεσ ἰπῖο 

ΗδοὉ., Αταπι., δὰ ὅγυύ. ΤὰῈ Αϑϑυσ. ἐξαίιε ἰ5 ᾿Ἰἴ5ε1 ἃ Ἰοδη-νογά, Ὀεὶησ ἢ ς 
Αϑβϑυτγίδη ἔογηι οὗ ἴῃς ϑυπιεγίδη ἐ- ρα Ξε ρτθαὶ ἤουβθ. ΤῈδ ρὮγαβε μέγα ἸΩΔΥ͂ 
1πδῃ Ὀς εαυϊναϊεπὶ ἴο Ὁ 5955 τ- ραΐαςεβ. 

12-.14 Λρίλέηρ τοὶ δὲ ΖΥ τὸ ϑαριαγία'ς χωγίος ποδὥς; απᾶ 

ευε»; τὼς αἴΐαγες οὗ δείλεί το δε “ες γογε. 

ΤἬΉ656 5ἴΓΟΡ 65 στη ]5ἢ ῥἱοΐαγοβ 1η αἀεδῖδ!] οὗ (6 οσοτηϊηρ ἀεδδῖσις- 

ἄοη, [6 ἢτρὶ, οὗ ἰἰϊ5 εἤἴδοῖ ἀροὴ ἴοβα ῆο δᾶνο Ὀδοη ᾿ἰνηρ ᾿ἴνῈ 5 

οὗ Ἰυχυτίουβ 6456; (ἢ6 5βδοοηά, οὗ 115 εἴπξοϊ ὑροὴ [86 τεϊριου 
ἸΠ5ΕΠ ΠΟ 5. οὗ ἴη6 ροτοα. 

19. 012] Ηοβῃι. (ΖΑ͂ ΨΚ). 111. τοῦ ξ.) τῷ. -τοὐδχ}] 9 5:92. ΞΞ «λα δε 
ἐαγγίεα ατυαγ, ΜΝ ΪσὮ τα κο5 ὈεῖΓεσ δε ῆβε, 1}168585 ἢ ΝΕ. νὰ υπάἀετγβιαπὰ [ἢ 6 
ἰαϑὶ Ῥατγί οἵ ἴπ6 πε ἴο ᾶνε Ὀδδῃ ἰοβῖ, ἐς. ονε “ἀφ ἑπυααάϊμρ' ἐπεέσεν. ---- Ἰγν9 Ὁ 3} 

Οοτὶ (717. ΧΙΝ. 128; 50 Βδυπιδῃῃ) οτῃ. 85 ἃ ἰαῖον ἱπβογίοη. --- ΠΟῸ ΓὨΝΡ2] 66 
κατέναντι τῆς φυλῆς (εχρ]αἰπεὰ Ὦγ Ἡΐτϑοὶ 85 τε πϑ γνῦ; ὈΥ Οοτί, ἶρε. εξ. 

85 ΞΞ. "Ὃ 52; οὗ. δῖ: 102); οἴ. Θ. κατέναντι κλίματος; 36 Ἑ , 2 --32 Ἰμπω 

(ΞΞ πρῷθ ὈΝΓΡ3, Ν πὰ Γι Βανὶπρ ΕΘ η ἰγδηβροβοί, Ὁ Βεὶηρ ἃ ἀἰϊορταρ; 560.) ; 

Φ γοῦν 2 Ξξ ἐμ “ὰε οἱγεηριά ὁ βοῖυεγ. Οοτῖ, πΟῸ ἸΏ ̓ 03 (80 4150 Κ4].) ; 
ΗΔ]. “Ὃ γϑ33; Ματγῖϊ, γΣ Ἴωφάξονε. ---- ΦΨῚ (ὅ ἱερεῖς; ἀραϊηεῖ ἴῃς ἐχρ]δπαϊίου 

οὗ [ἐγ δἀοριεὰ Ὀγ πιοβὲ οσιτῖοβ5, [πα 65 ἀ1ἃ ποῖ υπάεγβίδπα ἴῃς τηοδηϊηρ οὗ ἴδ 6 

ψοτγὰ δῃὰ 80 τηεγαὶν ἰγαηβ᾽εγαϊθςα 1ἴ, ἐρες, ἀπὰ [Πδὶ ἰξ ννγὰ58 αἴεγναγά τηοάϊηςά, 

Η Ἰτβοῆι τἰρδ ον ὑτρο5 ἴῃς ἕαοὶ {παῖ ἴῃ 6ὲ 65 τεπάετβ ΦᾺΣ σογγθοῖγ; 69 πιᾷὶ Σ,, Θ., 

δηὰ ἱ ὅτ. -Ηοχ. Βανε κλίνη, ἀῃα 5οηης οοἥά. κλίνει, [ο] ον ίης Δαμασκῷ. Ὁ 89 

ἴλας (Ξ γΝ), ΜΈΣΟΙ τᾶν ΡῈ ἃ ρατί οὗ τὰς ἱγαπβίιίου οὗ ρὲ 32», 85 ἰΐ τνὰβ 
νοςα]χεὰ (856Ὁ.), ΦῸ Ὀεϊῃρ ΒΟΥ οπιῖεὰ. {δ γγγτ τῷ σηοο Μ ὨΙΟἢ Ροϊπῖ5 
ἴο ἃ ἀϊβετεπί τοδάϊηρ ἔγοπι ΒΗ, σ'ποε ἴῃ 66 ΤῸ 15 τεπάεγοᾶ οογτεςοῖίγγ. Οὐ ἴδς 

Ὀ 4515 οὗ (δ᾽ 5 τεπάδγίηρ, δῃὰ ἴῃς βυρροβίίοη ἴῃαὶ ΘΟ 411} ροϊπὶ ἴο ἃ νοζγὰ 

επάϊηρ ψ ἢ Ὁ,  Ὦ1]ς ΖΓ 5οοπβ ἴο ᾶνε τεδά ἃ νψοζτὰ Ὀθερίηπίηρ ἢ 3, ΗΠ γβομῖ 

ῬΓΌΡροβεβ 503 (ΞΞ δεῖν εογρβαάξηεε). ἜΪ Ἠὰ5 Φανιαςεὶ, ἩοΗπι, 5 ῥῬτοροβαὶ ἴο 
τεδά ,α»παςες, απιὰ ἴο οοπποοῖ 125, θαρίπηΐϊηρ ὈΛ2 ΡΠ, ΙῊ ν.18,. ἀοο6 5. ποῖ 

σοτητηθῃὰ ἰἴ5ε]. Ἄγε. βϑυρρεβίβ ἴῃαὶ ὕΦΟῚ 15 ἃ σογττυρίίΐοη οἵ βοπιε ψογὰ οοττε- 

βροῃάϊηρ ἴο γνρ. [,Θῇὴγ ομη. Ἴ Ὁ32ΦῸΩ 88 ἃ ροββ σοσηἱ ποα ἔγοσῃ 39 41 6.6, ἘἸῊ. 
Ῥίοροβεβ ΦῸῚΡ δ Ὶ Ἴ231, [Π6 σοπβίγυοίίοη Ὀεῖηρ {κε {πᾶὶ οὗ ΠΥ ΓΝ ΓΘ ἊΣ 

ἴω). 2 ΓΒ. 3619, Οεῖ, ὕῳ 3.53"), οἵ. ΡΒ, γ}δ6, Οτ, ΦᾺΣ Ὠϑρῦ3ν, οὗ, Τὰ, 418, 

-τΤὧῺιν- “τ -- -- - - »«-ὖ- 
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Μαγροὶβ (4..52. ΧΝῚΙ., ᾿9ο1, 170 {.), ΦῸ ῥυῦϑλ, ᾿γαῃβϑ]αἰίπρ: “850. 8841] (ἢ ς 

οὨΣ]άτεη οὗ 5γδοὶ ὑπαὶ ἄνν6}} ἴῃ ϑδιηδυὶδ γεϑοὰς ἴῃς σογηεσ οὗ ἃ οουςἢ ἀηὰ ἴῃς 

Ιερ οἴ ἃ μεά,᾽" τεραγάϊηρ Ὃ δ8 ἀἰτῖορ. οὗ 3, πὰ Ὁ 88 αἰϊίογ. οὗ Φ᾽᾿, δῃηὰ τγεαϊϊηρ 3 

835 2 οἵ Δοσοπιρδῃηϊηςπῖ, 3 52), πιεδηϊηρ “ ἐβοᾶρε ΨΊ, γεβους.᾽ (με. (42. 1. 

149) βυϊϑεϊτυϊε85 29 Ὸ ἔοτ ὥΦΟυ; υδηὶ δηὰ Ματῖΐ, ΓΕ’, --- 18. »τῦν ΤῊΣ ΣΥΝ 

ΓΊΝΩΧΩ] (6 κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, οταϊτἰην ")κ; 830 αἷἰδο Ἔ. “ὁ “:ῃςε 

Ιοτὰ οὗ Ηορῖβ, ἰς Μίρῃς Οπε, ἴῃς Οοά οὗ 15γδεὶ,᾽" τεδάϊηρ ἀρρδύεηιγ ΣΝ 
ὑκοσν τ ΓΊΜΩΣ ΠΥ; ΡΓΟΌΔΟΌΪ τῃς ὈΝπϑν πον 8. ἃ ρίοββ ὄχρ᾽αἰηίηρ ΠΥ") 
ΓΊΝΩ (9ε0.). [,.γ οι. [Ὡς ψῇοϊε οἵ ν.185, ἼΥ “ν ὍΝ), 85 ἃ ἰαίες δα άϊίοη 
βανίηρ ὯῸ μἷδοα ἴῃ ἴδε οτἱρί παὶ βίγορῃϊς βίγυσίατε. --- 14, ΓΊΠ210 Οοτί Γ3Υ9 

(717. ΧΙΝ. 142; 50 αἷ5ο Ναὶ., ΕἸἢ.; οἴ. ϑίδάε δηὰ Ματγι). ῆα. οἱ. ν.} "5 

8ἃ5 ἃ ἰαΐον δ αἰτίου ν ΒΙΟὮ 18  ΠΟΠΥ ἑοτγεῖσῃ ἴο ἴῃς σοπίεχί (80 4150 Νον., [,δῆτ; 

(Βεο. 523..1. 154; Βυ., ατῖ. “ Ατλοβ,᾽ Ζεῦ. Ξηπε.), Ὀαϊ ν.:, 

12. Α-- 2: τλεῤλεγα γέδεμές ρον {δε τιοιά οὐ τὼς ἤοπἼ]. Τῆς 
τηϊηα οὗ ἴῃς ὑσορῃεῖ γενεγίβ ἴο Ὦϊ5 οὐ ῃ ἜἼχρεσίεησθϑ," δηα ῃοΐ 511- 

ΟΙΥ ἴο ἃ Ρορυΐασ βαγίηρ { (οἷ. τ 5. 757 15.215. ὙΤῇῆδ ββερμεγά 

(εξ ἔχ. 2212) ψὰβ δοουβίοιηδα ἴο ρτοάπος ἰδ τεπλδίηβ οὗ ἃ Ὀεδβῖ 

ἃ5 δυἱἄθηςθ. Ατηοβ᾽᾿β γείδσγοησθα ἴο ἸΟη5 ἃῖὲα ηοΐ ἰηΐγεαυεηῖ ; οἴ. 

4.5 νυ19. ΤὧΤὲῊς ίοτοα οὗ ἴῃ σοιηρδγίβοῃ [ἰἰδ5 ἰῇ ἴῆς ἰηϑὶρηϊβοδηῖ 
σΠαταςῖοῦ οὗ νῇῃδΐ ἰ5 Γεβουθῶ, νὶΖ. ἄσο ἐξρς 07 ἃ 2΄σες οὗ αι ἐα 77, 

[06 τηδγοϑῖ σοιληδηΐ, βοιῃδίῃιηρ, ἰηἀθδοα, ποῖ ψουὮΥ οὗ τηδπίϊοη. 

ΒΟΠ)6 ᾧ ΤΠΚ οὗ δὴ δ᾽ υϑίοη ἴο ἃ νι εἰ οὗ ροδῖ ψὶῖῇ Ἔχοθθαϊηρ}ν 
Ιατρε δαῦβ, ψῃοἢ ψουἹά 6 οὗ δκυβηοϊοηϊ ναϊὰθ ἴο δεσουηΐῖ ἔοσ ἰῃς 

ΒῃορἢΠ ΘΓ 5 τοδουηρ [6 πὶ δἵ βοῇ ἀδηροσ ἴο ᾿ϊτηβοὶξ; Ὀαϊ [ἢ 5. 15 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΓΥ. --- δὸ 2. εὐϊῥάγερη οὐ 7ςγαεὶ «αν ὅφ γερεμεα  ΤΏΘΓΘ 
ἷ5 ἴο θ6 δἀ ἀδά, ρεγῆαρϑ, )ογι “6 ἐπόριγν (ν.5.}.; «οἴ, τὴ6 τεηάογίηρ 

γέσεμό ἐλεηιφείσες ; ὃ Ἰὼ οἴμοι ψοσάς, ῥσδοίοα! ν ἤοηθ οὗ ἴῃ 6 [5- 

ΤᾺ 6] 15} νοΪ]υρίπδτο5 ἀθβοσι 6 504}} 6 βδᾶνθᾷ, ἴἤετα Ῥεϊηρ 0 

ῬΟΞΒΙ]6 σοίδγθησς ἴο ἰῃ6 τευηηδηῖΐῖ γείοιγοα ἴο ἰῇ 95, δὴ ἰάδθᾶ 50 
Οἴει μβοαὰ Ὁγ [5Ξαἰδῃ (6:3). [ --- Ζΐεν τοῖο οἱΐ ἱπ ϑαγπιαγία οηπ {ἢέ. 

ἐ0γη67 οὕ α εομελ, οπ τ1ἦ6 ἀα,παεξ οὗ α αΐσαρ Οὴδ τῃᾶῪ Ρυὶ 4546 

τῖμουΐ τουοἢ σοηβιαοδγαίίοῃ τηῦβῖ οὗ τς ἱπίογργείδιϊοηβ ρσγοροβθά 

ἴοσ [Π15 ραββᾶρθ, Ζ.ρ. (1) 186 ἱπῃδρὶϊδηῖβ ἀνθ]! ρ ἰῇ ὕνο ραγιου αΣ 

βίγθοϊβ 1ἢ ϑαιηδσία, νΖ. χα τά ἔα απα 7δεγισεεξ Ἐγες 4 (2) Ὁγ 

ὨγρΑ ρα, ἔοσ ἰῇ ἃ Ὀεὰ οἵ οδχίγοπηίιγν,"" 2.5. Ὀτουρῆϊ ἤοτῃ δίασ, 

Δ ἰῃ ἃ σουςἢ οὗ απιαβους, 77 22. σονοτοαὰ νι Παπηαβοθῃθ 

8 ἢος,͵ ϑοῆτό., Ηα. ΤΉῊΗΙιὶ. 7 705., Ηὰ. ᾧ Εν., Κα. [ Οοπ ένα ΒΑ. 

Ἵ Βαϑεὰ τὑροη ἴδε τι56 οὗ δ 2 ταῖμεσ ἴδῃ Ὁ.335' (Ὀτυπίυϑ, οἰϊεα ὉΥ ΟςὈ.). 

δ. ΝΡ ΓΘ82. ΤΉ γΦΟῚ ΦΟο)3. 

[εἰ 
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β(υῇ, 5 (2) ἴδοβα ἔδν βδῃουϊά 6 βανεὰ ψῇο δά οσερὶ ἱπίο 
Ὀεας ἴοσγ βαίεϊυ, ἰηῖο σουςῇθς οονοτοα στ Παπηαβοθης βιυ, Ὁ 
(4) ἴῃ ϑαιηδαγία, ἴπαΐϊ ἴἰ5, ἰὴ ἴῃ 6 σούῃοσ οἵ ἃ δ6(, εἴς., ἴῃς ον 

Ὀεϊηρ ἴθ σομῃραζθα ἴο ἃ δα ἔτοηὶ [15 σεοργαρῃ!οδὶ ρῥοβίτοη ; ἢ 
(95) ἴλοσγα 5}4}} Ὀ6 βανεὰ οὐἱγ (ἢ6 5]. Κ ̓γ1ὴρ ΟἹ σους 65 ; ὃ (6) 5}4}} 

ΒΟΌΣ Παιηβοῖνο5 ΜΠ [ἢ 6 ΟΟΥΠΘΙ οὗ ἃ σουοΐ, εἴς., σοῃηθοῖης 
"Ὦ ΓΙΚῸΞ ψἰτῃ ἡ χα)», 1  ε πᾶνε ἃ ρίεϊαγε οἵ ϑαγηδγίδ᾽ 5 ὩΟΌ]65 ᾿γίηρ 
ἴτας ΠΌΤ σᾶγε οἡ βοἷϊξ. σουςῃα8 (6). Ῥεσδαρβ ποτα 15 σοηϊαϊηεα 

ἃ ἴῃγυβί δ ἴ[ῆ6 6 ν᾽ σουτί τιοιῃοά οὗ 5:[{ὴρῤ’ οἡ [26 σογηθτβ οὗ 5οίδ5 

Ἰηβκίαδά οὗ ᾿γίηρ οἡ ἴθ τ."" --- 18. ,2εα7 γε] Αἀάἀταββϑά, οί ἴο [8 

Ἐργριίδῃ δηθὰ ῬὨἢ δῆς ΠΟΡΪ65 ΨὯΟ ἅττα ἴῃ σοπλτηϊβϑοηθα ὈΥ͂ 
Υδνθῃ ἴο τηδκα ἴο ἢϊ5 Ῥθορὶα ἴῃς δηῃουησειηδηΐϊ οὗ τπεὶγ ἀοοι, 7 

ὯΟΓΣ ἴο 5Γ846] ΠαΙΒ6] , ἢ ᾧ ΠΟΥ ἴο ἴῃς ἔδνν (Δ {Πι], 8 8 ποσ ἴο τῃ6 ῥσορῆἢ- 

εἴ5. (7...);}} θυῖ ἴοσ τῃϑίοσιοδὶ ρύγροβο, ἴο ᾿πάϊνιάϊια]5 διηοηρ 

ἴῆ6 ΡΕΟΡΙΘ, ΟοΓ ἴο δΔὴγ Ψὺὴο τηϊρῃϊ Ὠθαγ ξ --- 4.α “είν ἀραϊηςῦ 

Μεδηίΐηρ τοτα ἴπδη ὠσεζαγε τρρΐο, εἴ. απ. 433 Ὠι. 45 2035 .--- 72ε 
ἀομδε 97 7αεοδ] ἱ.4. τὰςΣ ουδὲ οἵ ϑγδ6ὶ (οἷ. οὐ νι ο᾽); αι τῆς 
ΤΟΥ 6 8η5 ποῖ δ] [5γδεὶ (31), ο ψου]Ἱᾶ ἤανα δὴ ἰηἰογοβί ἴῃ δηάᾶ 

6 τυὔὴϊηθ5565 οὗ [ἢς6 δῆ δηά ρυηιβητηθηῖ; ΚΡ" Ἀαΐ ταῖῃεσ ἴῃ ἴδῃ 

{ΠΡ 65 (71),7} 85 15 ἱπαϊοαϊεα ὃν ἴῃ 6 τιθητοη οὐ ΒβείδΒΕὶ. --- ΖΔ 6 

ἤεεαγαδοη οὐ 1ὲλε Ζογά Υαλευελ, 266 σοί 97. ἤος 6] (ἷ. 5: πᾶσ ἐχ- 
ΡΓΟβϑίοηβ ἰῃ ς᾽" 6} Ηο. τ.25 15. τῦ “ἢ, θα δἰ Ποῦ ΠΟΥ οἵ ἰῃ ρατί ἃ 
Βἷοββ ; Φ.5. ἴογ ἴῆς. ρτεαῖ ναγίαἰίοηβ οἵ ἴῃς νεγβίοῃβ. --- - 14, Ζ2αῆ 
Υ̓μαὶ (Ὁ]]ονν5 5 δὴ οὐ͵]δθςεϊ οἰδιβα δῇϊιεσ 9 7. ἀραΐηεί (ν.1); οἴ. τε 

τεπάογίηρο, 20», Ἐ1Ὶ σαγεῖν. 8ὶ --το γι. ἐΔς ἀν τλαΐ 7 υἱεῖ δε Ταπε- 

εγέσείοης Οὗ 7εγαεί μῤοη ἀϊΐηι] 1.5. νι θη ἴλ6 [Ὠτθαϊθηθα ἀἰβαβῖογ 
ΘΟΙΏ65. --- 7 τοδί ἑηδίω ῥεπίελγιοηΐ ῤοη 166 αἰΐαγς οὗ Δελε7 
ῬΘΟΌΪΑΓ βδοσγθήηθϑος δἰϊδοῃεα ἴο τῆς δἰίαγβ (οΐ. 25) αἱ Βειῃεῖ, ἴογ 
ἤεγε ΑΡγδῆδιῃ δηᾶά δοοῦ δά δγεοϊεα δία (Ὁ. 12 257), δηά 
ἤστο ϑδοτῆσε δά Ὀδδη οἤετγοα ἴῃ 4}1 ἰδῖθσ {ἰπη65 (1 5. το. ΑἸ ]υ- 

βίοῃβ ἴο 1ἴῆ6 ψοΙβῆὶρ δὲ Βεῖμεὶ ἂἵα ἰουηᾶ ἰῃ τ Κ. τ25ϑ953 14:3 
ΑἸ. οἱ Ηο. 415 το 53, ΤΙ ἀεοκιίσασξοη οὗὨ [Π656 Δ] ἴαγϑ τηθδηΐ ἰῃ 

ΓΟΑΙΠΥ τ[ῃ6 Θητγε δοο το οὗ 5.46] 5 γοσϑῃ!ρ, δῃα ψὰ5 [6 ρστϑϑαῖ- 

εσῖ ον ψηϊο οουὐἹά Ῥ6 5ἴσιοῖ ΜΟΙ μαυβθη ἄγριιθ5 τΠαῖ ν.}}} 

Φ (Θεοῦ. Ι συη. Ἡ Ὁ Α]., Βα. ἀπὸ ΒΑ, Κε. 
Ἐ Τυ5., Ηε58.  ϑοϊπτό,, ΗἸ., Ἐν. δῇ σεῦ. {ΠῚ Μῖι,, ϑεαβεπιδηῃ. 
Τ ΈΟοΚ,., Ρὰ. δε Ἡοβ. ΠΠ Εοϑς., σὰ. {ΠῚ Εοϑβ. 

ᾧ Ηὰ. ἨἩ Ηἰ., Μδυ., Κα. Εδὰυ, “Ὁ Μὶε, 
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5. 8η ἱηϊογροϊδτίοη, θεοδῦβδα (1) ποῖ [86 δ᾽ϊατβ Ὀυὲ ϑαιηδγδ᾽ 5 δυὶ5- 
[ΟΟΙΆΟΥ ἃῖῈ ἴῃ6 ϑβἰῆηδιβ, (2) ἴῃς 58 οὗ ϑδιηδγιδ᾽5 Δ.βί ΟΥ̓Δ ΟΥ 

οου]ά ποῖ Ὀδ νἱ]ϑι 66 ἀροη Βεῖδμε]᾽ 5 δίασβ, δηά (3) 'η ἴῃ6 ργθοβάϊηρ 

νΟΓ565 Δηἀ ἴῃ ν. δ Απηοβ βρθᾶκβ οὗ ϑαιηδγὶδβ ὄχοθβδ65; Ὀὰϊ {Π15 15 

Ὡοῖ σοῃνϊηοσίηρ, οτ (1) }.5ῖ 85 ἴῃ6 ρυϑῃτηθηΐ [Πχεαϊθησα, ἴαἶκ65,1ὴ 

ΟἿδ οΔ856, ἴῃ6 ἔοττῃ οὗ ἀδϑδίσιστοη οὗ ἀνα! ηρ ἤοιυι565, 50 ἰζ ἴδῖκ6 8 

στα (ἢ ἔογιῃ οἱ ἀδϑίπιοϊίοη οὗ το]]ρίουβ ϑἰσισίαγοβ ; (2) Βεῖἢε] ἰ5 

ἀεοβοσιροα Ὁγ Αμλαζίδῇ 8ἃ5 ἃ βϑαῃοίυδγυ οὗ ἴῃε Κίηρ δηά ἃ τογαὶ σεϑὶ- 

ἄδησα (7}2), δηά 115 ἀδειγιοιζίοη τνουϊά τηατῖς τὰ 6 Πυυ]]δοη οὗ τμ 6 

ΤΟΥ͂Δ] Ὠουι86, ἃ5 Μ 61} δ5 ἴπ6 ἀἰβαρρϑάγαηςα οὗ [ἢ ἰαϑὶ τεῖυρε οὗ [ἢς 

Ῥθορΐο (ει Κ. τἢἢ 2)38).5 (2) 85 85 θδεὴ ββονῃ ῦονα, ν.᾿ 5 ἴο "6 

ἴΑκϑὴ ψ ἢ νβ.1} 12, δηά (ἢϊ5 υτίογαηος 15 [86 Πἰρῃσβι γεῖ τοδοῆοά ἴῃ 

[ῃ6 Ρῥτορῃεοιὶς ΟἸἸπλᾶΧ. ---- ογηις ο7 14 αἴαν] Αἢ ἱτηροτίδηϊ ρασὶ οὗ 
τῆ6 «ἰϊασ, βἰίησθ ἴδ ψογα πεεαςά ἰοῦ ἴἢ6 ροτίοσιηδηςς οὗ ἃ σογίαϊη 

Ρατὶ οὗ τῇς σεγεθοην (1ν. 45).7 

12. 57 Ιτυρί΄ οὗ ἀεΐ, ἔτεᾳ., Η. 21,2; Ὀτ' ὃ 33 (α); ΟΚ. 107 σ. το... ΡΣ 
ἽΝ] Οἱ ἴδε υϑε οὗ ἴῃς δτίϊοὶς, ΟΚ. 126 ». --- τ Οἱ ίοστα, ΟΚ. 97 4, ποῖς; 

ϑῖδ. 8. 261 ὁ. Οπ υβὲ οὗ [με πυπΊεταὶ ψ ΙΓ ἴῃς ἀυδ] (ο Ἔχρύα885 ἃ σογίδϊ ἢ ει ρ 515, 

ΟΚ. 88.,,; Κὅ. 257 α΄ ----κΊ βεὰ ἐβρεςΐδ!!γ ἴῃ Ἰεραὶ ἐχργεββίομϑ. ---- 5127 ΟἿΪΥ 
Βεζε; οβίγ, οὐ ὅπ, ὦ δέδεξ, ίτοσαι. 512, ἴῃ Η]ΡὮ. αὐἰνίἶξ, Ξε Ἴῃ, Ἰοῦς οἵ ἴδε βᾶσ, 
Ἐχ. 1929; Ὀυὶ ποῖε ἴῃς κυγσρεβίίου οὗ ἀ3Ὁ (υ.:.); οἴ. 15. 2618 (ςξ, πη. 26» εο»4»4). 

-- 9929] Ηοῆπι.5 σςοπ)εοΐυγε ἴμαἴ ΨΊῊ [815 νοτὰ ν.}δ Ὀερίηβ, Ο γε τοῖο ἐἰτυείί, 
ἐίς., εἴκ., ἀσαγ, ἮΔ58 ποιῃιηρ' ἴον 5 βυρροτί; ἴἴ σοαβ θεῖζϊες ψ ἢ δῖ ῥγεςοά 68. 

Τῆς ρῖςρ. νὴ τῃ6 τί. Ξξ σεὶ. οἰδυβε, ΟΚ. 1266. Τα υϑυδὶ οὐ]εοϊίοη8 ἴο 

τῆς ΠΑ͂ΠΙ οἵ τῃϊ58 εἰαυθε δε : (1) οὔ ἴῃς αβ8 οὗ ἴῆε τεπάδτίηρ Φαρηάςειξ, 
(4) ἴμαὶ ἴπε ῥγεϑεπος οἵ 1βϑγβε 68 ἴῃ Ὁ. ἰ8β Ἰῃοχρ σΔὉ]ς, (6) τπαΐ βοπὶς ψογά 

οοστεβροπάϊηρ ἴο ὨΝΟ2 15 ΠεσοϑβαγΥ Ὀείοτε ΦῸΣ;; (4) ἴῃαῖ ἴἴ τεαυΐγοβ ἃ οἤδηρε 

οἵ ροϊπίξηρ, νὶΖ. ῬΕΥ; (2) ο ἴῃς Ἀαϑβὶβ οἵ {πε τεπάετγὶπρ ὠσσιαεξ, (4) τμαῖ ἴῃ 

(86 τἰπὸ οὗ Ατἴὴοβ ᾿αχηδβουβ νὰ8 ποῖ τεπονηεαὰ ἴοσ ἴῃς τηδηυίΐίδοΐυτε οὗ 

(86 τοδῖογίαὶ πονν μαιηθὰ δέζεσ ἱτ, (6) τῆς οἷά νεγβίοῃβ ἃγε 81} δραϊηβί ἴΐϊ, 

(ὦ) ἴῃ Αταδὶς [με πδπις οἵ ἴδε τπδϊοσίαὶ (ἀϊπλδὶβ) αἰ ετβ ἔγοτῃ ἴμδἱ οἵ ἴῃε οἰ 

(Ὀἰπηα 5}, 8380 {παὶ ἰξ 15. ἀουριία! τ Βεῖμεσ ἴμεγα τθαΠ 8 ΔΩ σοππεοίΐοι 

δεΐχοοη ἴδε ἵἴψο. ΟἿΓ. Ετἄηϊοϊ, γα» ἄίξοάςφ ἐγενιίχυδνίε ἦτε 4 γαῤΊτελοη, 40, 

288; Κὅ. .541. 26[.; ΒΏΒ. Ῥὸοτ [δε νδτίουβ δἰϊετηρῖς ἴο ἐπγεπὰ ἴπε ἰεχί νυ... 

-- 18. ΓΊΝΩ ττὖν Πλν )1Ν] ΤῊΪΒ 5 [86 ΟὨΪΥ οσούγγεπος ἴῃ ἴδε Ο. Τ. οὗ [ἢ 15 

[1]} 16. ΟΥΒοσ σουιδίπαϊίοηβ νἱτἢ ΓΊΝΩΣ ἴθ Ατῶοβ δα ΓΊΝΩΥΣ ὑτν πλπν, 614, 

ΜΕ, 
Τ Οη δὴ Ατγδπιαὶς ἱπβοσίριΐοη ἔτοπι Τεΐπια, ἰο ἴἢεῈ 5.Ε. οὗ Ἑάοτῃ, δῇ αἰΐδὺ ἰ5 

ΣσΣορτοβξεηϊεα υνἱτἢ Ποτηβ, οσατνοὰ {Κκὸ ἴο56 οὗ δῇ οχ, γἰϑίηρ ἴγοπι ἴῃ6 οογῆθσ. Ρεττοῖ 

δῃὰ (μἱρίεζ, “Πεσέον 97 .4γὲ ἐπ δαγάίπέα, )κμάσεα, εἰς., 1. 304. 
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ΓΊΜΩΣ ὙΌΝ ΠΣ", 418 ΟἸΕΥ. 57 68; ΓΊΜΣΥΠ ΠΝ ΣΝ, οὐ; ᾿ΥῪῚΝΜ ΓΊΝΩΣ πον ΠΝ, 15, 

(Ὁ Ἰδϑ ΓΊΝΩΣ 4150 ἴῃ 98 15, Οἴδεῖ ἀϊνίης {1{1|65 υϑεὰ ἴῃ ΑἸγο5 ἃτε : ΠΥ", 54 τη ς5; 
ΔΥΣΥ ΣΝ, 10. [ἰτη65; ΣἽἼΝ, 3 {{π|6ὲ8; δηά ὈΝΠΟΝ, οποα, νἱΖ. 41}, 1,δὴγ (Ρ. 58) 
τολϊηϊδίηβ (1) ἰμαϊ οὗἩ ἴῃς {π|6ὲ5 ἴπ νὨΪΟ ἢ ΓΊΝΩΣ ἀρρεδῖβ, (6 οἰἀεϑὶ οὔε 15 
ἈΊΜΩΣ ΠῚ", ἃ ἔογα ποῖ δρρεδιίηρ ἰῇ Ασηθοβ, Ὀὰϊ Ἐβρεςοὶδ!ν ἔγεααοηῖ ἴῃ 15., 6.» 

Ἦρ., δῃὰ Ζεο.; (2) ἰμαῖ ΓΊΝΩΣ ψγὰ8 ποῖ υβεὰ δἵ 4}1 ὈὉῪ Απιοβ, Ὀυΐ 5 ἴο ὃς 

Δϑοσ ροα ἴο Ἰαῖες εαἀϊΐοτβα τ ΒΕΓΈνΟΥ ἰἴ ρρϑᾶτβ ἴῃ ἴῃς Ὀοοϊι; (3) ἴδμαῖ ἴῃς εατ]ϊεςῖ 

Ρᾶββϑαρε ἴῃ ΨΈΙΟΝ ΓΊΝΩ ρΡΡραδΥβ 15 2 5. 510, ΒΙΟὮ Ρεϊοηρβ ἴο ἴμε οἱἢ σεηἴυτΥ, 

δηὰ 5ῆονβ ἴδαῖ ἴῃς Ὡδηλε 845 Ὀδεη Ἰοηρ δηλ αγ ἴο τ} 6 ρΡεορὶς; (4) ἰδὰϊ ἴδε 
Θαγὶϊεβὶ υ56 οὗ ὨΊΝΩΣ ἴμαΐ [45 οοης ἀονῃ ἴο υ8 ψγὰ5 (δῖ ψῃῖο ἢ ἠεποίεά 

ΥὙδῆν ἢ 5 ψγαυ κα τηὶρῃϊ, ἀπά (5) ἰδδῖ ἰαῖεν ᾿ξ σᾶπιςε ἴο ἀεποῖς Ὑδηνεῖ δ5 ἴῃς 
τυϊεν οὗ ἴῃς ρονεῖβ οἵ ηδίυσε. ΤΈς {Π|]Ὸ 15 ἀἰβο π ΟΕ οὗ ἃ ργορμοῖϊο σμδγδοῖοσ, 
Οσσυγτίῃ δ᾽ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς ῥγόρδείβ, ἴῃς ργορδεῖϊο ῃιϊἰβίοσίεβ, δῃά ἴῃ 5ἷὶχ Ῥβαϊτηβ οὗ ἃ 
Ῥιορμεῖὶς ἴοῃθ. ον οἴπεν ἀἰδουββίοῃβ οὗ ἴῃς τηδδηϊηρ δὰ υ56 οὗ ἴῃς Πδηης 

866 ες. Ζ27Δ., 1874, ΡΡ. 2178; δεῖῆτα. 7}07Ά., 1875, ΡΡ. 3168; 85πι. Αδλ 
1δ8ς; ΚαυΐΖβοβ, ΖΑ͂ ἢ». ΝῚ. τη βι., 26ο; Ὦτ.; ΒΏΒ. ---14. Ὁλ.2} ἴπ οβίγ. τεῖδ- 

ἄοῃ ἢ τῆς (οἸ]ονὶηρ ἰπΐ.,  ΒΙο ἢ βεσνεβ 85 ρτοίδϑίβ, Η. 29, :,ὁ; ΟΚ. 114 ὁ. 

-- ἢ Π20.] Τῆς 5 τιδῖκβ ἴῃς δροάοκὶβ, Η. 2ς, 2“); ΟΚ. 112 »ηρ; Κῦ. 367 ε; 

ἃςς. ἴο Ετν. ἴῃ ῥτοϊδϑβὶβ ἱποϊυἀεβ 4}} οἱ ν.13, ἴῃς δροάοβὶβ Ὀερὶπηΐϊηρ ἢ ν.}δ, 
-- ΓΟ 0... 9 ΓΛΊ21Ὸ] Ρ], ἔβα. τεξεγστίηρ ἴο ἱπδηϊτηδῖς οὐ]εςῖβ, Η. 2, 2 ὁ (1); 

ΑΚ. 122 »:, . 

ΙΥ. 1.9.. 7Ζάε τυοριεη 97 ϑαγνιαγία τοῖο ὅγ Τλεῖγ ἀεδαμελεγίδε 
λαυε οῤῥγέσεεά {4 2007 τοῦ ὲ εαργίεαῖ συν εαῤήτυε Τλγομρά 

ὀγεσελες τη 26 τυαίς οὗ 126 εἰν. Τῆς ΠῚ δηά ϑἰχῖῃ βίγορἢθϑ5 

οἷοβα τῇς ρῥΐίθεος δηᾶά ρσγϑβϑθηΐ ἴῃ ἔοσῃῃ δηᾶὰ τπουρῃϊς δὴ δἰπηοϑῖ 

Ρογίθοϊ οἰϊπιᾶχ. 

Αἱ ἢγβῖ 5'ρῃι ἴῃς ροηϊαπιεῖον δεεβ ἴο Ὦανο Ὀδοη δραηἀοῃδά; Ὀυϊ 84 5ιἰυά 

οὗ ἴμ6 ἀουθδὶε βἴγορῃε, ἃ8 ἃ ψποῖς, βϑοννβ ἃ ρυζροβα ἰῃ [85 οὐ (ῃς ρδιῖ οὗ 

ἴῃς ατιἰϑβῖ, Οης βεγίουβ αἰβησυ ] Ὑ τεπιδὶηβ, δοενοεσ, ΡΟ ΔῺΥ ΒΥΡοΙ 6815 οἵ 

σοπδίγιοτίοῃ, ΥἱΖ. [Π6 Ἔν εηὶ ββογίπαββ οὗ βίγορῃε 5, πε 2, 1. Ἴ2 ̓  22 ὧν (4). 

1 5 ργοῦδοϊς μαὶ ἃ νοσζά [ὖἰπ6 129 88 ἀτορρεὰ ουἱἱ δἴϊοσ τὸν, Τῆς ἐδίγαπι- 
εἴοσ οἵ ᾿ἴπο8 3 δηὰ 4 8 ἜἼχρ᾽αϊπεὰ ΌΥ ἴῃς ενϊάθηϊ ἀεβῖγα ἔου ἀουθὶς ῬὮγαϑεβ 

επάϊηρ ἴῃ Τὺ δὰ ὅ"-, Ὁ ἴῃς Ἰδηρὶῃ δηά ]} βουπά οὗ ἵγχο οὗ ἴπΠε88 ρῆγαβεβ ἴῃ 

Ὀτουρῖ ἰηἴο )υχίαροπίτίοη, δὰ Ὀγ [8 ῥγεραζαϊίοῃ οἵ ἴῃς ροεῖ ἔογ ἴῃ οἰ πηγᾶοῖὶς 
εοἤοτι νυ] ἢ 15 ἴο 6 πηδάς ἴῃ βίγτορῃε 6. ΤῊ 5 1αϑῖ ροϊπί ν" 11} ρεσῆδρϑ 4150 Ὄδχρ δίῃ 

ἴΠε 5Βῃοτίπεϑ οἴ βίλγτορῃε 6. ΗἩνὶπρ πονν υϑεὰ ὄνετυ ατί αἱ ἢΪ5 ἀἰβροβαὶ ἢ  ὨΙΟὮ 

ἴο Ρζερᾶγα ίον ἴπῸ πηδὶ βϑοδιπὶηρ ννογάβ οἵ ἴδιηῖ δηὰ τεῦυΐεο, πὸ 2 15 ἄγαν οὐἵ 

νὰ νογὰβ Ἰοπρ δηὰ 5βίτοηρ βουπάϊηρ, Ψ Ὦ1]6 ᾿ἰη6 4 15 5:}}} ἰἸοῆρεῦ δηά βἰγοῃρου, 

ἃ πιιϊηρ εχργεββδίοη οὗ ἴδε ἴογγί ες ̓ πουρσῖ ψ ὶς ἢ 48 Ὀδοη δοουπηυϊαῖίηρ. 

1βαϊ δῇ, ἰῃ δῖε {1π|68, δαορίεα ποῖ ΟΠΪΥ ἴπε ἰάδα οὗ τεδορίηρ ἃ οἰϊπηαχ, ἱπ ἴῃς 

ἀεϑβοτγὶριο οὗ ἃ οοπηΐηρ οδἰ λυ, ΟΥ̓ ΟΠαγρίηρ [ἢ ψοπλθη ψ  ταΘΡΟ 51 ΠΥ 

Ὀεοδυβα οὗ [δεῖς ἀεθαυοδοτγίοβ, θυϊ 4190 ἴῃς ι'86 οὗ ννογάβ8 επάϊπρ ἰῇ Τὺ δπὰ ὃ" 



ΙΝ. τ- δ5 

ἔοτ ἴῃς εθεςοϊ οὗ ἴδε Βουπὰ. (( 15. 218:.5. 1π τ] ἢ [815 τηεϊῃοά 5 ἀσνεϊορεὰ δὲ 
δτεδὶ Ἰεηρτῃ δηὰ τηοβὶ 5}. {}}}γ- 

1. 1035] Ἔ δίηρμει;, Φ κ5); Σ. αἱ βόες εὔτροφοι; οἴδετ νετγβίομβ ἴγεαῖ 

85 ῬΓΟρδῖ ὩβπΊΟ. --- ὉΠ) ΝὉ] γ6. Ἰπγιμκο; 50 αἷβο 15» δηά [5υγν (ν.3) (80 
Νον., ΕἸΒ., Οεῖ., 1,58). ---- τ }25} Θῷ Ρ]., ἀπὰ δάὰ “ὡς μι (ΞΞ 35); 88, 1 
οτὔρίηδὶ, νουἹὰ τπᾶῖκα ἄνα ψογάβ ἴῃ [15 [1η6. --α 3, ΤῚΣ 5». 1Ν] 6 οἵω. οὔς 
οὗ ἴπε8ς6 {π|ε8, ανίηρ τρλοτγεῖὶν κύριος. -- ἸΦῚΡ2} ὃ κατὰ τῶν ἁγίων. Οτ. ἸΦ)2, 

ς(. 65 ]ς. «114, --- 2] Βαυτηδμῃ ΟἿ], ---- ΝΦ)}}] 65 καὶ λήμψονται; 51: }]ατὶγ ΦΉ,. 
γε. Ἰκ}}) (50 ατ., Νον., ΕἸΒ., Οοτῖ ἔνε. Οεῖ., Ηἰτβο δῖ). το 2 }}} Θ΄ ἐν 

ὅκλοις; ᾿Α. ἐν θυρεοῖς; Θ. ἐν δόρασι; ὦ μ5; 5 ἐ" εορεζς, Ὧ ἸννΌνΓ ὃν. 
--ἸΣ ΓΛ ΠΝ] ὦ καὶ τοὺς μεθ᾽ ὑμῶν; ὍΓ ἸΌΓΩ2). το ΩΥῚ ΤΥ 2] Θ΄ εἰς λέβητας 

ὑποκαιομένους ἐμβαλοῦσιν ἔμπυροι λοιμοί, οὗ ὙδΙΟὮ, δοοοτάϊην ἴο Μοϊ., εἰς 

λέβητας 5 ἴ86 ἰταηϑἰαιίίοι οὗ Γγ)03, ὑποκαιομένους 8Ὼ δχρίδηδίοτυ δα αϊοη, 
ἐμβαλοῦσιν ἃ νὉ. Β0ΡΡ]1 64 ἔτοτῃ ἴῃς οοπίεχῖ, ἀπά ἔμπυροι λοιμοί (-Ξ διεγγἾρν' 

2ἰἀρηες) τὶ εττοπεουβ ἰγδηϑίδτίοη οὗ γι, 659 ὀχ. ὑποκαιομένους ἐμβαλοῦσιν; 
ἡ οοἀά. οἱ. ἔμπυροι λοιμοί; Ὠεῆςς Ηἰτβοἢϊ τεραγάβ 65 85 σοῃίαϊηἱηρ ἃ ἀουῦ]ς 

τεηἀεηηρ οὗ γι, νι οἢ γᾶ5 εἰ ον ἀκ πονῃ ἴο ἴῃς ἰταηβίδϊοτϑ οὐ οἶδε 11 ρ !Ὁ]ς. 

-- πΥὉ]} 96. ἰμσ;. --- 21} τ. π)ν, οῃ Βαβὶβ οὐ ᾽Α, ἰχθυδίων, πὰ ΓΙΜΕΝ 
8. ΠῺΣ ΟΝ ΝΣ ὈΧ ΟῚ] (ὅ καὶ ἐξενεχθήσεσθε ΞΞ ἸΣΝΧΊ) γυμναὶ κατέναντι 

ἀλλήλων, οὗ ννὩΪ]Γ ἢ γυμναὶ κατέναντι 18 ῬΓΟΌΔΟΪΝ ἃ σοτγαρίίου οὗ γυναῖκες ἔναντι 

(δο Νἃ., Βα., Ηἰγβοῃῖ), ΟΥ̓ Ρουμῶρβθ γυμναὶ ΞΞ Γλχ)ὴ, οἵ, 1ν. 12 Νυ, 5 
(δο Νο1.). Οτ. Ὀτῖρ 'ν. Ηδὶ. ΠῚ} Ν ΓΟΝΣΏ Ν. τ ΠΣ ΨΗ] 65 ἀποριφή- 

ρ 

σεσθε; 30 Ἔ, τεαὰϊπρ τγοῦτι; οἵ. 56 «2.239. -- ΠΟ ἽΠ] (Ὁ εἰς τὸ ὄρος 

τὸ Ῥομμάν (Ξ ΣΟ Ἴ2); Θ. εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος; Ἔ ἱπ Αγ νιον; ᾽Α. 'Αρμονᾶ; 

Σ. εἰς ᾿Αρμενίαν; Ὅ οι; ὦ αλλ ὕ αλλ. Μδηγ επιεπάαϊίοηβ Βανὸ 

Ῥεδὴ βυρσρεβϑίεα ἕοτ ἴπ686 ἰδϑὶ ὕσγὸ πγογάβ, 4Φ.: Ηἱϊ. τυ Ἴπη Ἰγοοῦτν (Π))Ὸ 
Ὀεΐηρ ἃ Ἄσοπίτδοϊίϊοῃ οὗ 2) )}Ὸ) Ξξξ δῃὰ γε 53}4]} θὲ οαβῖ ουΐ ο ἴδε τηοππίαΐῃβ 
ἃς ἃ τεῖῦιρε. Επν. ΣΟ ἽΠΠ τῷ, ὠὰ γε 58.811] οαϑὲ Εἰγιηομδἢ ἴο ἴπε τηουη- 

ταίπ8. Βα. )5 Ὑτῦ Ἰροοθσ. Νεν. ΠΟΤ ΠΣ ΣΟ ΦΗῚ τὸ ἀπά 1 ν}}} οαδὲ ἰΐ 
(ουτἢ υἱἱετν ἀεβίγογίηρ ἰΞ. Ὀδάετϊεἰῃ δπὰ ὈδῈ], ἡ Ὅπ, τὰς ἔοτστηεγ ἰγαῃ8- 

Ιλϊίπρ “ οι] οΒιρδηῖϊς,," [6 Ἰαϊίοεν “ γεγνεϊβυηρβοτί." Μοῖοεγ (5.}΄., 1842, 

ΡΡ. 1028 (.) τὴ πα ἌΡ ΑΕΕ ΔῊ ξΞῷ πὰ γε 5}4]} οδϑὶ (εδοῦ οπς οἵ γοι) οὨ ἴῃς 
τηουηίϊδίη ἢοτ ἔα]36 ροά, “))0 Ὀεὶπηρ ἀεοείνεα ἔτοῦὶ 110 ΞξΞ ἀἰνάς, ἀδοϊάς (οἴ. 

Ατδῦ. φῶ, ἴο 116), αῃὰ πισεδηΐηρ ἂρ ἑριαρε, αν» Ἰαοἷ, ςἴ, ἊΣ (70. 416 Ἀι. 416 

Ἐχ. "οἷ. τ. πριθκ ΠΣ τοροοῦπη, Κῦ. (11. ἱ. Ρ. 459, Ν. 5), ΠΛ ἼΠ ΠΉΠΠ. 
ΗΙ. (181 εἀ.}), ΠΟ ΠΣ Ἰρϑυῦτη (ϑο αἶΞο 81., Ουπ.). ΕἸΒ. ΠΟΥ ἼΔΣ ΠΟΤ. (80 
αἷεο απ, 7... ΧΥ͂ΠΙ. 218). Οεῖ. πρλοπ τν πρϑτη (οἴ, Οτ. ΤΩΡΘΟ ΘΠ. 
π)θ5). δῆτ, Ἰγτοθ ΓΌΟΝ ΓΝ ὅσην, οονεῖ, πρσπο, ΜΙ. ἸΘἋ ΤΡ 

Ξ- ἰοτνασάὰ ἴἢς ΒΡ οὗ Ἐδιηπιᾶη, ἐ.5. ϑυγῖα. (δῇς. (58. 11. τοδό), 

γρ3 πῦθοιν. ΗΔ]. πγϑπθα (οἵ. 15. 2010 Τς, 2219). Ματῖῖ, γον. Τῆς οὔρ- 

ἰῃα] ἑεχὶ δεετβ ἴο ὈῈ Ρεγοπὰ τοοον τ (30 ἣὟὙε., ΟΑΒ., Νον,.; Ὀτ, εἰ αἰ.). 



86 ΑΜΟΒ 

1. Κὲ Ζίγιο οΓ ΒαςλαηἹ Τῆς αἰϊεπίοη οἵ ἴῃ6 Ῥτορῃεῖβ ἴ5 ποῖ 
ἸΠΓΘαΌΘΩΓΥ τυγηθα ἴο ψοτηθῃ (οἴ. 15. χ᾽ 4. Τῆς νοχηεη οὗ [ἴῃς 
ὮΤη65 ἃῖθ ἤθῖθ ἀεοιρηαϊοα ὉΥ ἃ ἤρυτα 5. ΠΚΙΏΡΙΥ Δἀρρτορτίδῖα. 

Βαβῆδῃ "' ψαϑ ἴῆ6 που ῃοσγητηοβῖ οὗ ἴμ6 ἴσχεο στοαὶ αἰνϑοηβ οἵ ἴῃς 

τηουηϊδίηοι5 σδῆρο δαϑδὶ οὗ τῆς Τογάδῃ, τοδορϊηρ ἴο τῇς Ὑδγπιικ, 

βδουτἢ οὗ ννῆϊο ἢ ψοῖο Μι. Οἰοδὰ δηὰ Ηδ- Μίςῃηδσ, δηά νψὰ5 Κῆονῃ 

ἴογ 15 σσᾷς ([5. χ᾽ Ε2. χη Ζε. ττὖ), [5 2 ίμγες (ΜΙ. η" Νὰ. τ 76. 
505), ἀηα Θϑρθοία! νυ 115 ἐα λές (Ὠ 1. 3.215 Ῥ5. 222 ΕΖ. 40.5), ν ὶςἢ ἀγα 
τερτγοβθηϊθα 45 θεΐϊηρ Ὀοἢ δὶ δηᾶ ἰθγοοίουβ. ὍΘ δ᾽] υϑίοῃ 15 ποῖ ἴο 
[86 θη, δϑρεοία! ν ̓υἀρα5 δηα σουηβ6]]οΥβ, οδ]]16 ἃ ερῖῦς ὉΥ ΨΥ οὗ 

οοηϊοιρῖ, ψὨϊοἢ συρροϑιθοη ψουϊὰ οχρίδίη [ἢ 6 τηδϑοῦηθ ἔοστῃ οὗ 

Ὁ Ὁ ; Ῥαϊΐ, ἴῃ νον οὗ ὩΣ, 6. σοἷ Ῥς. 2212, ψἤδσα τϑη δὲ ἰηϊεπάεά, 
Δα [ἢ6 ἐδτρϊ 6 ἔοστβ ΟΟΟΟΓΤΙῺΡ 50 γα α 6 Ὺ ἴῃ ἴἢ6 ρά5δαρα, ἴο (ἢ 6 

ὩΟὈΪ]6 ψοτηθῃ Δηα ὈΓΏΟΘ65565  ΜΏΟ 4γὸ πον τε υκοα Ὀδοδῦβ6 οὗ [ΠΕῚΓ 

5105. --- άο ... ἐπ τὰς »νιομρίαῖη ο7 ϑανρμπαγία ) (ἰ. αθονε δηά οἡ 
3,.--. 7Ἰηγμγέ 1.ε 2οον ἀπά εγμδὰ τε πέσαν] Νοῖ ἀϊγεθοιϊγ, το Ὀ6 5υτα, 
Ὀυϊ τὨχουρῇ Ζ“λε΄γ ἀμεῤαρας (εἴ. Ζῖ 85), ποῖ ἴῃς τίςἢ, ὃ οὗ ψῇοπι 
(ἢ6 τ ]οΓ5 δος Ὀγθε5, ἴογ ὀρργαβϑϑίηρ ἴἢ6 ῬΟΟΥ ; ΠΟΙ ἴδ6 Κίηρβ δηά 
ὈΓΠΏς68| υτροά ἴο Ἰηϊετηραίδηςθ ὉΥ ΓΠΕῚΓ ΠΟ ΏΒΘΙΪΟΙΒ ; ΠΟΙ ἴδ6 Κίηρ, 

[86 ΡῥΙυγαὶ Ῥαίηρ ἃ Ὀ]υγαὶ οὐ δχοθι]θηος (οἴ. Οη. 4ο᾽ 2 8. τοῦ, 
δυϊ τῆς ἸΙοτάβ, οὐ δυβραηάβ οἵ ἴ[ῃῆε ἀεραυςῆθεβ (εἴ. ση. 18:3 
: Κ. 5 Ῥε, 45.}), ἴ[ὴ6 τρδβουϊης βαβχ θείης ἀπε ἴο οδγοἶθβϑο- 
655, ἴο ΜΏΟΤΩ [ΠΟΥ 8ΔΥ ὀγίηρ 2α' τὸῶὸό γα») ,εας7}, 1.ε. τῆς 

μυθθαηάθ ἃῖὲ ἰηάυςεα ἴο ἀδαὶ ορργεϑβίν ει γ στ τὴῇ6 Ροοσ ἰῇ 

ογάοσγ ἰῃαὶ ἸΏΘΥ τῊΔΥ Ῥτοοῦγα {π6 νδηἀβ πδεάδα ἴοσ {πε ὶγ ψῖνεϑ᾽ 
ἀερδυοῇοταβ5 (οἴ. 15. 281 5), ψῃϊοῃ, ἔτοπι ἴΠ6 ρϑηῆθγαὶ σμασδοίοσ οὗ 
τῆς ἸΙδηριιαρθο, ἸΔΥ Ὀ6 υπαάοιοίοοά ἴο ἢανε ἱποϊυάεά αἀτηκίηρ, 

[οδϑιηρ, δηά τινδηΐοῃ ᾿υχυγγυ οὗ Ἔνεγυ Κἰηά. ----2ῷ. 7Ζάε 2Ζογα Υαλτυεὴ 
λἀαίὰ «ὐογη}] (Οἵ. 51|Π|}}8Γ δχργοϑϑίοῃβ (65 87). -- ὃν ἀὶς ἀοζπμεςς) 
Νοῖ ὉΥ 8 βϑδῃοίπασυ, 8 ἴῃς τΘΡ]6 αἱ 7εγυβαίεῶ ΟΥ̓ ὙὨΙΟΝ, 

8ἃ5 ἴῃ6 5υη0 0] οὗ ἢΪ5 ΠΟΙΙΠ655, δ ΤΑΥ͂ 5ΘΔΓ; ΠΟΙ ὈΥ ἢΪ5 ΠΟΪΥῪ 

Ὠᾶτη6 δ" (76. 44; Ὀυΐϊ ταῖῃεσ ὈΥ Ὦ15 πλδ] δβῖγ, ΓΠ “ Ὠὶ5 βδοσθα ἀνγε- 

Φ ννείϊχϑιοίη, Ἰσωμγαη, 39-42, 823-6; Ου. ΖΡ Ψ,, τϑρο, 230. ; ΟΑ5. 226. 53, 
540 Π τγςἴ,, ἀηὰ τί. “" Βαςῆδη," 28.; τσ. ατί, " Βαξςβδῃ," 58. 

ἐ ]6γ. ((ο]. 4), Ο]., Οβ., Μετγοόσ, Ηασγ., Βαϊ, Ηὰ. 
Τ Οεῦ., [05., Νὰ., ΗΙ., Βα., Κα., ααη., Ν ε., Νον., ΟΑ5., Ὁν. ᾧ ζα!. 

Ι Εοβ., Μδυ., Ηά, 
Ἵ σεῦ., [5.,  ., Βα., ΗἹ., Κα. ννὲ., τ. φ'να. |7υβ. δοιτδ,, Εοκ., Νον. 



ΙΝ. 1τ-2 87 

᾿ΠϑΡΙ Πρ ΡΕΙΒΟ Δ} ν,᾿ 5 ἢ [ῃ6 ἰταρ]Ποδίοη δὶ ἢ6 ψ1}] νἱηαὶοαῖα 
ἢ15 Ποϊϊη655 ὈΥ ᾿ηἢϊοῖησ ρα ηΙϑητηθηΐ ΙῸΪ 5[η.7 --- 224}5 7 φο» 75 
μοη γον} Τῆς 5844 δηά 5ογίουβ ἰογεοδβὶ οὗ ρίοοπι δπὰ ντζεϊομβοά- 
655 50 σΟΙΠΊΟΏ ἴῃ ΡὈΙΟΡΏΘΟΥ (οἴ. 81 οἷ οὗ ἴῃς Ὀτίρῃςϊ ἔαΐυτο, τ 9. 

2 2 Κ. 207 15. 305, ἀπά δέϊεθη {1π|16ὲ5 ἰὴ [6., ἐν. γ53 τ61Ὁ. --- 
Αμ4 γε «λα δὲ ἑαζερ τυ λοοζε ΤῊΘ ἰτδηϑίαϊίοη σἀϊείίς ζ ρσἶναϑ8 

ὯΟ 5656 ἢΟ6Ι6 ; [6 541ὴ6 15 ἴτι6 οὗ ζάογις; 8 ἴῃ6 ἤἥρσυγα 15 ἴῃαΐ οὗ 

5} (ηο ἸοΏΡΕΙ ἐοῖυδ) σαυρῃϊ ὈΥ ἀοσᾷς.}! ὙΤΠΙ5 15 Ὀεϊζοσ (ἤδη ἴο 

υηάδοτιβιδηα τἢ6 τοργοϑθηίδίίοη οὗ δῃϊη1α]5 δὰ ὉΥ τίηρβ ἴῃ τῃεὶγ 
ὨοΚ5695.  --- Φνεη 216 ζαϑ ο7Γ γομ] Τῆδὶ Ατὴοβ ἄοδθϑ ἢοΐ τπηδϑδῃ δῖα 
τοῖν 2οεεγὴν 55 (οἴ. [6. 21} Ρ5. τορ᾽Σ Πη. στῇ 5 οἶθαγ ἔσγοπι 777, ἴῃ 
ΜΏΙΟΝ δα Ἰοοῖβ ἔογννασα ἴο δὴ ᾿πηιηθαϊαῖο ἀοϑίσιςτ!ῖοη. [Ι͂ἢ [ἢ6 

ΒΥΠΟΏΥΙΏΟΙΙΒ ΤΩ ΘΓ, ἰοΓ ἴῃ 6 5416 οὗ δ ρἢ 4515, ἢ δα ἀς [παΐϊ ὄνθ 

οὔ ἴῃοβο, 1 [ῃ6τα τὸ ΔΎ, ῆὴΟ τῆν Ὀδ εἴς, (ῃ6 Ιαϑὲ ψουΐ Θχοαρ- 

[ἰἴο 5}4}} βυβῖεσ ἴῃ [κ᾽ ΤΩΔΏΏΘΙ, νἱΖ. Ὀ6 οδιτιεα ἀνᾶν τυΐὰ 34}- 

λοσξε ἴδ ἱπίογργθηρ ἴἢ6 ΘΧΡΓΘΘΒΙΟη Δἰγοδαν ρίνοη. 7 ΤΠΘ 

οἰάδσ ἰηϊερσοίδιοη 2Ο 5 ϑἴσαηρε δηουρῇ 1η σοηηδοῖοη Ἡ] ἢ 

1ῃ6 ψογὰ "235, ἤβδῃ. ( δὶνιη᾿5 146, [δὶ (πουρῇ τε τπουρῃΐ {Π6η- 

56 ἶνθϑ 50 ἰδγρε [ΠΟῪ δϑῃουϊα Ὀ6 σαγτοα ἀὐναΥ ὈΥ ἃ ΝΕΙῪ 5114}] ᾿η51Π|- 

τιοηῖ (ἢ58-οοΚ5), δηα σευ μαγά᾽ 5, [μαἴ [6 Ἰῃβι τη ηἴ5 ΕΤῈ Ρ 0168 

570 κα τΠοσηβ, Ψ Ὠοἢ Μασ ἴο θ6 υϑοα ἴοΥ τϑϑουϊὴρ ἴῃ 6 ψουίθῃ 
ἔτοτῃ ἤβῃ-ροηάᾶς ἴηῖο ψ Ὠ]Οἢ ΤΠΘΥ δα (4]1|6ἢ, ἀγὸ θαυ} ἀρϑυγά ; ςοἔ, 

τῆς νον οὗ 6. Α. δι ἢ τῃδῖ, [6 Ὠοοκο ΟΤΑΙΠΑΤΙΥ υϑ6α ἰοῦ βυςἢ 

Ῥυγροβαβ Ὠανὶηρ 411 Ὀδθη υξ6α οἡ δοοουπηῖί οὗ ἴῃ6 ρστϑαΐ ὩυτΡοσ οὗ 

οσδρῖνοϑ, ἤ5}.-οΟΪκ5 Μ11 6 ιι56α ογ ἴῃς ἰαϑῖ οἵ ἴῆθσ τη. ὉΤῇδ οοττοοῖ 

ἰάφα 15 ἴῃ6 5άτηθ 85 ἰὴ ΗΌ. 1", 2.6. τῆι οὗ ψοηθη 85 ἤ6]016855 85 
[Π6 ἢ ἴὴ ἴῃς ἢαηάς οὗ [Π6 δηρ]εσ (Μ|ῖςἢΕ]1} ; οἷς αἰσϑο ἴ86 υϑᾶρὲ οὗ 

[η6 Αϑϑγυίδηβ ἴῃ Ἰθδάϊηρ οδρίνοβ ὈΥ τορ 65 (δϑϊεηθα ἴο τίηρϑ ἰη (ἢ 6 

υηάετ Ἰἰρ. [1 - ὃ. 44 τἀγρομρὰ ὀγεαελες Ἐταρῃδῖὶς Ὁγ 118 ροβὶ- 
το; ἴἢ6586 σοι] Πάγαϊν ἤᾶνα θδ θη ργεραγεα Ὀείοσεδηά ἔου βεοτεῖ 

ΕΘΟΔΡ6, 8 ΠΟΥ ψ γα [ΠΟΥ ταδάδ Ὁ ἴῃ6 Ῥδορὶςα {ποιηβεῖνοβ ἴῃ {Πεὶσ 

ὨΌΓΓΥ ἴο Θβοδρα; {ΠΠὀ|ῳυῸὰϊ ψεσα ἴποβα τοδᾶάθ ὈΥ ἴῃ6 δηθηΥ, δηά, 

δεοςογάϊηρ ἴο ἴδ6 Ρῥἱεῖΐαγα, ἂῖθ 50 ΤΏΔΩΥ 85 ἴο {ισγηϊσδἢ τῃ6 δαβίθϑῖ 

εχίς ἔτοτῃ [ἢ ΟΥ ; οἷ. 2 Κ. τγἢ 5, αἶδο Οη. 4839 -- Υ «λαΐ ρο ,ογλ] 

5 Μίι. 105., Ηὰ., Κε. Τ᾽  Α,; 3 τοσαροης. ἡ ̓ δάετείη. 
! (δ]., Εοβ., δε; ητγό,, Μαυ., Ρα., σπη., Μ|ῖ, Νον., Πγ. 

Ἵ Τυ5., Ηἱ., ΟΑ5.; εὖ, θυἤ πὶ δπὰ Μασ. 5α (σοῦ, Ηἰ., Βαᾳ., 6υπ., ΕἸΏ. 

Ἡ ΒοϑΚ. Ηἰ, Κα. Ὁ Βαν)ίηϑου, (πε. Μοη. 1.243. δῇ Ηἰ. {|| 80 ἀρρασεηῖιν (Α]. 



88 ΑΜΟΘ5 

Ὀίγοοϊ δ άγθϑβ; ποῖ δϑοδρὶηρ 85 [πρὶ τἰνο5," Ὀὰ σαιτοὰ ΑΨΨΔΥ 85 
οδρίϊνα5. Τ --- σελ τυορναη εἰγαίσἀξ͵ ὀοΐογε ἀεγ] 1.5. ποῖ οὔς δῇεγ 

ΔΏΟΪΠΘΥ ; ᾧ ΠΟΙ οδοἢ σαγίηρ ογῖν ἴοσ ἤεσβα] αὶ (οί. [ο5. 65: 3 Ἰς. 473}, 
ΟΥ ΘΔοἢ οὔθ δίοῃηθβ, υῃδοσοιηρδηϊθα Ὁγ ἃ πηδῃ,}} ΠΟΥ δᾶ οὔθ 

ἴῃ ἃ οδρῖϊνε 5ἰδῖο, ποῖ ροσηλ θα ἴὸ ἴυγῃ ἴο ἴῃς τὶρῃϊ ἤδηὰ οσ 

ἴῃς ἰοῖ ;4 Ῥυϊ εδοῇ οης 5ἰγαίρῃϊ ἰοσνασγά “" ἴοπὶ (6 ρδοβΒ ψΏΘσα 

806 ἰ5 σαρίυγοα," 1 ἡ.4. τσουρἢ ἴῃς Ὀγέδοῦ ψὨϊοῇ 8 ἀἰγεοῦγν Ὀοδίοτα 

ἢεγ Ἐ" (οἵ, ΠΕσα αἷϑο 15. 4} 05. 6δ 3). --- “μά γε «λα δε εας7] Τῆς 
Ῥᾶβϑῖνθ 15 δαϑίεσ ἤδη [ῃ6 δον τ [Π6 οὈ]εοῖ συ ρρ]ἰεὰ, “ γε 5}4]]} 

οᾶϑδῖ γουγβεὶνα8.᾽) --- Ζοιυαγ ΠΠαγριοη] Ιἢ ἕδνοσ οἵ υπάετβιδηαϊηρ 
1η195 νογὰ δ5 ἴῃς ἢδηι6 οἱ 4 ρΐδοβ, ἤονγενεσ υποστίδίη τᾶ Ὀς 18 

Θχαοῖ βἰρηϊἤοδηοα (0.1..), ΠΊΔῪ Ὧδ υτρεὰ (1) ἴῃ6 ρσαηδγαὶ 65 ΠΠΟῊΥ͂ 

οἵ τὴς νοτϑίοηβ, (2) ἴ6 ψεῖρῃϊ οὗ ἰηϊεγρσγοίδιοη, (2) ἴῃ ἀδτιηδηᾶς 

οὗ ἴῃς ρᾶϑβϑαρε, δῃά (4) ἰμαΐϊ ἴῃ}15 ρ'θςθ, {κὰ οἵδε ρίεςθϑ οἵ Απλοβ, 
τηὶρῃϊ Ὀ6 Ἔχρθοϊοαά ἴο οἷοβα ἢ ἃ βἰδϊθηδηΐ οἵ ἴῃ 6 ῥΐαος ἴο ψῃ] ἢ 
5τδεὶ 15 ἴο Ὀ6 β6ηΐϊ οδρῖϊνα ; οἵ. ο2 6.77 

1. γ»Ὲ})] Μαβο., [βουσῇἢ ψοϊῆξῃ ἃζὲ δά ἀγοββθά, θδοδυβα βἰδπαϊηρ ἤχει (οἴ. 
15. 3211) ΟΚ. 144.α, Κὅ. 2ος «.---Ἰ 2 ΓλᾺ9] ΠᾺ9 ἴοσ ἤτϑ, δος -- Ὀποβδηρε- 
ΔΌΪΕ, ἐνθῃ ἴῃ οβῖτ, ΟΚ. 254; [δε ατῖ. υβεᾶ ἴῃ 103 τερυ ]ΑΥῪ ἴῃ Βἰβιοτίςδὶ 

βἰαϊειηθηῖβ (ἐς. ΝῸ. 2153 Ἀϊ. τ΄ 7058. 171 Ὀυϊ ποῖ ἰῃ 1 (ἢ. ς323), δπὰ ἵἴτε- 
αυςητγ, ἰΒουρἢ ποῖ ἴῃ τς πλδ)]ουυ οὗ οα865, ἰῃ Ροδίγ; ἰΐ 18 ργεβεῃηῖ, ἐγ 9.,ὄ Ψἴῃ 

15. 218 7ε, 222), θυὶ Ἰδοκίηρ ἴῃ 5. 2218 6818. 238 ̓ ς 119 ΕΖ. 26 3015 ΜΙ. η1. 

Να. 15 Ζο. 113; οἵ, τ. 22. 47; ΟΑ5. 2726. τ49; ἰὰ ἰ5 τῆς ἀϊδιϊηςῖϊνε ατῖ., 85 

ἴῃ τυ, ΟΚ, 126 ε. ---τῦρϑ» ἢ} Ατί. νἸἢ ΡῬίοΡ. ΞΞ τε]. οἴδυβε ; ὉΦΡ 15 νΕτῪΥ̓ 

εποτζαὶ, ἱποϊυάϊ!ηρ ἴῃς ἀοΐηρ οὗ δὴ ᾿ἰπ]υ ψ μεῖδεσῦ ὀρε οἵ βεοτεῖ ; ΨἘ]]6 
ΥΥᾺ τοίουβ σαῖδμοῦγ ἴο ὀρεῆ δίϊδοϊς δῃὰ δβϑβϑαυ (Ηο. 51} 7ὰ. 108); ὈοΪ ψνοτὰβ 
8τε ἰουπὰ ἰορεΐδετγ, 88 ἢεσα, ἱπ Ὠϊ, 2888 1 5, 128: 4, 5Ὁ' ἱπάϊοαῖεβ ἃ τῆογε 

οητγε ἀδδίγαοι ὁ}. --ο ΣΧ 5] Νοῖς ϑγπάεΐοη ἷπ 86 οὗ ἴπε ρῖορβ. νὰ 
τῃς τί. --- ὉΠ) Ν Ὁ] ὉΠ 8 Εἰ ΠΟΥ ἂῃ εττοῦ ἰπ στατητηδίϊοαὶ υϑᾶρὲ (ΒΔ4.), οὐ ἴῃς 
ἴωδβο. Ὀδοδυβς ἴδε οονβ (ἔεπ).) ᾶἃγτε υϑεὰ ἴο τοργοβοηῖ το (οβ., Μαδι.), 

οἵ ἃ σοργ βι᾽᾿ 8 τηϊξίαϊς (υ.».), οὐ ἴῃς τὔδβϑς, υβεά, 85 ἱποϊυάϊηρ ἴῃ 6 ἴαπι. (ΒΕ τδ.), 

οὖ. Ὁ2Ὸ;», Ὅστν (ν.3) ψἱ ἴῃς ἀ86 εἰδενβετε οὗ ἴῃς ἔεμι. ; 8εὲ ΑΚ. 13ς δ; 
Κό. 14. --- Ν)351] 58... Δ ΒουρΡἢ δἀάτεββεά ἴο ὉΠ) Ν; ἴο 6 υτρεὰ ρετῃαρϑ 

ἷῃ ἔανοσ οἵ ἱπιεγρτγοιϊίΐηρ ὉΠ Κηρ (Εοβ., Μαυ., Ηἀ.); οὐ 1ξ οοδοτῖ., 
ΟΚ. 48; 5ϊἴ4. ὃ 595 ὁ. --- Ὁ }}] ΤῊς βιπαρὶεβὶ ἐχργεββδίοα ἕοσ ρυγροβε, Η. 

26, 2α, Ὦτ. ὃ ὅο, ΟΚ. τοϑ8 αἱ. --- 3. » 0] Ρέ, οὗ ἱπάεξ. ραβῖ; Η, 17, 3; τ, 

ὃ 9; ΟΚ. τοό ὁ. --- 3] ΤᾺΐβ. 2 [4]}5 ἀπάετ [ῃς δεμετγαὶ μεδὰ οὗ ριέαγις οὐ ἐμ- 

τέγη, οἴ, 115. υδ6 ἴῃ οτ3 (Ὀι. 618, εἴς.); 88 βεγα ἰπ ἴοβϑ. 212 δηὰ ἔτγε- 

« ΗΣ., Ον. { Μι: 7705. ᾧ Εν. [[ αςὉ. 

{ Ηὰ,, τ. Φ᾽ Βο5. Ἠ Ἠοβδῖῃ., Ζά δ. 111. τοϑ; αὶ οὗ, Μαχπί. 



ΙΝ. 3 80 

4υεπῖ]γ, 5. 628; οἷ, ΑΥδΔΌ. δ ὙὨΙΟΝ τηυβί Ὀς υϑεὰ ἴῃ δινδαγίηρ γαῖ μος ᾿ἤδη 

ον ὡ-, Ὀείοτε ἃ ὑῥτγοῆ. 5βυΐ., ἀπά ψΠεη, ἃ5 Ὠεγς, ἴῃς νὉ. 15 Ἔχργεββεὰ (ὙΝγρῃὶ, 
ναὸ. Ογανε. 11. 8 62). ---- ":] ΕἸΒοΥ ἃ ρασῖ. οἵ αββανεγαϊίοῃ, σφρεῖν, οὐ δαυϊνα- 

Ἰεηῖ ἴο αυοϊδιίοῃ τλᾶτκβ (Ηἀ.), ΟΚ. 157 ὁ. -- ΚΦ.}] 5841} 11 Ὀς ἴδε (1) 45 
4 ΝΙρῃ. ρί. υϑεὰ ἱπηρεῖβ. (Η].), οἷ. ὅπ. τι ἔχ. 137 15. 231, Η. 25, 2 ὦ, 

οὐ (2) 865 Οδὶ. ἱτηρί. 1 Ρ]. (ϑυρρ. ὈΥ ΝΑ.), οσ (3) δ8 ΡῈ] μή. (ΟΚ. 75 σοὺ 

ννἱἢ 2 Ν5 ἀπαεγβίοοά 85 300}. (Κα.), οὐ υβεὰ ἱπηρευβοπδὶυ, οἷ, 1 Κ, 91} 

(ϑεβτό., Βα,, Κιε.), οὐ (4) νι ἴῃς ἴοχιὶ σπαηρεὰ ἴο ἸΝΦ) (ν.:.}} Ρτείοσαθ)ς 
5 (3) οὐ (4). Οπ ρὲ. ψ ἢ γ οοη8. δεγε, ΟΚ. 112 ας ; Κῦ, 361 ὦ. --α, . . ΓΏΧΣ 

ΓΛ Ὁ3]. ΤΗΐβ 15 {πε ΟἿΪΥ οἄ8ε ψθεγε ὙὉ 8858 ἴδε ΕΘ ἘΒ ἀοοξ, 18 ἀϑυδὶ 

86ηβε δεῖηρ 2[ο»γ,, δῃὰ [6 ΟἿΪΥ οσσυτγγοηος οὗ ἴῃς ἔστη. ἔογπι οὗ ἴῃς ρ]υταὶ. 
ΤΩΣ δἰβο ἰ5 ἔουῃὰ ΟἿΪΥ πεῖς, ἴἢ6 υϑι8] ἔογιη Ὀεΐηρ ὍΣ, Ὁ]. οὗ Ἰχυ. ΤΒς 

ῬυἰπιΔΙΥ ἕοτος οἵ Ὀοϊἢ Ψογάβ, ἃ5 αἷβο οὗ πὶπ, 15 ὀγέθν, ἑλογη (οἴ. Ῥτ, 22 70. ςὅ 

15. 3418 Ηο. 28 95), δῃὰ ἴῃς τησδηΐϊηρ ἀσοξ ἰ5 οὗ ἰαῖετ οτἱρσὶπ ; οὗ. Αβϑγγ. Ὠδῇῃίϊη, 

διπίηυ, ζάογη. Ηαὶ]. υτρὲὸβ ἴμαῖ υὑϑᾶρὲ οὗ ἴδε ἰκἰὶπἃ ἤδτε ἀδβοτὶ θεὰ ννᾶβ 

πονεῖ δοοογάςα ἴο ψογῆθῃ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴο ἀδῆρετγοιβ Ὀγβοηετβ, πὰ [Παὶ ΠΟΝΥΓ 

οὗ ν.ὃ 5ῃῆονβ (δαὶ σψοπηδ ρΡὸ ἔογί ἢ}! νοϊαηίατγιν, ἤδηος ἴδαῖ [6 5ιδίοιηθηι 

ἷἶα τηδὰς ποῖ οὗ ἰἰνίηρ ψοηθη Ὀυϊ οὗ [86 οσᾶτοᾶβθε8 οὗ ψοϊηθεη ἴδδῖ δζὲ 

ἀταρρεὰ ουδ δηὰ οαβδὶ ὑροὴ ἴπε ἀυηρ ΠΕΔΡ. --- ἸΏ Γ ΠΝ] Θίτοηρετς ἴδῃ ΓΝ Φ 

(Εν»).--- 8. 515.}}} Αποίεηϊ Ἰηϊεγργείευβ (50 δῖ. 8.) βεεῖῃ ἴο βανε γτεδὰ ψἱτἢ 
2 τῷὸ ἀγνοωρά, Ὀαΐ ἴξ τλὰῦ ὈῈ [με δος. 85 οὐ). οὗ νυ" (., ϑοιγὅ., Βδ.); ςἴ. 

ση. 44’ ΟΚ. τι α᾽; Κῦὄ. 211 4; οἡυ ροβὶί(ΐοη, Ἐν ὃ 309 ὦ, 1. --α αν} Α5 ἀ15- 

{ἰρυζίνε ργοῃ. ΟΚ. 130 ὁ. -- ΡΉΡΑΣ ΔΗ Ἀεδὰ ὃὉγ (ὅ ἀπά οἴδετσ νευβίοῃβ (υ.:.) ἃ5 

ἃ ΗδρβΒ.; οἰβογινίβα ἢ ἂπ ΟἿ]. βυρρ!εά (6ε}.), ἴμε τ. 15 εἰἴμβεγ ἀὰς 

ἴο [86 ἱπῆἤμεπος οὗ [πε ᾿αβὶ 5Ξυ]}1801]ε οἵὗἩ πνχη (Κε., ΜΙ1.); ογ ἴο Ῥὲε ἰδίῃ 85 
Ἵ ραγαρσορὶς, [που ρ ἢ ταγὰ ἰη ρί. (Να., οβ.), οἴ. 15. 73 2 8. 135; ογ, εῖίοτ, 

8ἃ5 ἃ οᾶξε οὗ ἀαἰττορταρῆγ, ΟΚ. 44 ὁ (ζν.5.). --- 55] [Ι͂π δαάϊκίοη ἴο τῃς 
ἐχρδηδίίουβ οὗ {Π1|8 ἴεστὴ ἱηνοϊνίηρ ἐσηθημαδίίοη οὗ ἴῃς ἰςχὶ (Ὁ.5.), τῃε ἴοὶ- 
Ἰονίηρ τεηάοείηρθ ΠΙΔΥ αἶϑο Ὀςὲ οἰϊεὰ: (1) 0 δα58 ὑὕξεῃ τοραγάςδα 85 ἃ 

Βίγοη ρος ὑσγοηυποίδίίοη οὗ ἸῸΝ δηὰ ἱπίεγργείεα (4) οὗ ἴδε Κίῃρ᾽᾿β ραΐαςς, 

(δ) οὗ τῆς ἰοτίγεββεβ οὐ ραΐίδοεβ οὗ [6 Θηου (50 08., Θοϊτό., “7 αλλ.) ; 

(2) ἴ 8 Ὀδεὴ ἸΔεπιβεά ψ ἢ Αὐπηδηΐα (80 ὁ. Σ., [ετ., εἴ αἰ.); (3) ἀϊρά- 

ἑαναῖς ΜΏΪΟΒ δαά ἴο Ὀ6 οτοββεὰ οὐ ἴπε ψὺ ἴο Αϑβδυγία (38ο ἢςε8., Μδυ.); 

(4) ἴδε παπιε οὗ ἴῃς τιουπίαὶῃ οὐ νυν ΒΙΟ ἢ ϑατηδτίδ κβϊοοά, οἵ βοτὴης ροσγίϊοῃ οἵ ἱϊ 
(ΑΕ.); (9) Μι. ἌΘΕΡΣ ([μῖ8Βο6γ); (6) 2γ:ς (4581); (7) ἴἴ Βὰ8 Ὀεδὰ 

οοῃπεςοῖδα ψν ἢ Ατδῦ. Ρ᾽ δηὰ τείειτεὰ ἴο ἴδε ἦσγερε οὗ ἃ ἢ ο531}}|Σ κίηρ. Ιἱ 

6 τεραγάδα 85 ἱποχρὶ 8 0]6 ΟΥ̓ ΔΥ (80 ε., Ναὶ., Ὀτ., Νονν., ΟΑ5., εἴ αἰ.). 

1 ἰς ἴο Ὀ6 ἴδκϑῃ, ἰῇ ΔΗΥ͂ 886, 485 ἃ ὑΪδοθ- πάτο, δηὰ ν᾽ ε.᾽5 οὈ)εςιΐοη ἴο [ἢ]5, 

δῖ 500 ἢ ἃ πατὴς ψουϊὰ ὃὈὲ 8014 0]ε 1 [Π6 ρεορὶς 88 ἃ σῃοῖἷε γεσε βροΐςςῃ οἵ, 

ψ 16 ἴἴ ἀο65 ποῖ 5υ]ϊ ψπετε ἴῃς νγοχηδη ἴῃ Ραγαῦ τὰ τη πε, ἀοεβ ποῖ 
Βο]ά ἴῃ νἱενν οὗ ἴπθὸ ῥγεοβδάϊηρ ὭΝΧΓ Ὀχρ, ΑΙ] εβοτί8 ἴο αἴβοονεσ δυο ἃ 
Ῥίαςς 85 Ἡδύτωος πᾶνε ἴῃ 5 ἴδγ [Α]]ςοἀ. 



9ο ΑΜΟΒ 

ὃ 7. 161 8.01᾽8 ἔΔ 1 10γ9 [0 ἀπάογείδπα [16 αἰγὶ πο πἀρτηθηίβ. 4513 
ΤΏδ οΟσοδϑδίοῃ 5 ροσῆαρϑ ἃ ἰδϑῖῖναὶ " ὙῊδ ργορῆδὶ ἴῃ δ ἰσοηϊοδὶ 

ναΐῃ Ἄχῃοσίβ [5γδ6] ἴο σοῃτίηπα ἴῃ [6 ἔοσγωδὶ σεγειηοηΐδὶ ὑγουβ ἢ 

---ἰἢὰ ουὐἱὰ5 δἵ Βεῖμοὶ δηα Ο!]ραὶ ---- Ὀὰϊ 11 15 41} δὴ 1]υϑοη, ἀπά 

ἀἰἰπρΙδαβίηρ ἴο ἴῃ6 νεῖῪ αοα ψῇοβε ἔδνοσ ἴδοὺ (ἢ 566 ἴο ραίη. 
Αραΐῃ δηα δραΐη Ὑδῆνθῃ π85 Ἰηἀϊ]σαϊοα ἢ]5 ἀρ θασασα ἢ {Π6ἰτγ 
οοπάποϊ ἴῃ ἀτουρῃϊ, ἴῃ ἰδηγλίηθ, 1 ὈΠρΡΏς οὗ οτορβ, ἰῇ ρεβϑῦϊθπος 

Δα νᾶγ, δῃᾷ [ἢ δαγίῃαυδκο ; Ὀπὶ 4145 1 ἴὩΘΥῪ ᾶνθ ἠοῖ τὐγηεα ῬδΟΚ. 

11 τοιηδίηβ, τπογείογο, ἴο ἱπῆϊοξ ὑροὴ [6], -- δι ]η ΔὴΥ 

δνοηΐ, “Ῥγδραᾶγζγε, Ο ἴϑγδϑὶ, ἴο τηεοῖ ἴγ σοα 1" ΥὙΥἢο 15 δ [ἢαῖ 

Βρθακς ἰυ5 ὉΠ Οοὰ οὗ ογτεδίοῃ δηὰ ἢϊβίοτγυ. 

ΤῊΐβ ρῥίεςς, [πΠουρἢ νοῦν ἀἰβετγεηὶ ἴῃ τηονετηεηΐ δηά βἰσγυοΐυτε ἔσοτῃ Δ ΠΥ ἰδαῖ 

8α5 ργεοβάςά, 5 ποης [ἢ 655 ἀγῖἰϑῖϊς. ΤῊς ΑΥταπρετηθηΐ Ῥταβεηῖϊαα μοσε ρρεοαγεά 
ἴῃ Δ ΚΚ)., Οεἴοδετ, 1898, ΡΡ. 251 {. [ἡ [18 οτἰρίπδὶ ἔογπι ἴῃς ρίεςς οοηϑίϑιεα οὗ 

πἷης βἴσορἢθβ, δδοῦ οοπίδιπἰηρ ἔουγ ἰτπχεῖεσβ. ΟΥὁὨ ἴΠδϑ8ε,1 δηὰ 2, ψ Βὶο ἢ ἰογτη 

ἴῃς ἱπιίγοαποίίοι, ἄτα ΟΕ σοπηδοῖςα, ᾿ἰΚεννῖϑε 8 δηά 9, ν ]οἢ ἴογτα [ἢ σοῦ- 

οἸυβίοη. ϑίτορῃδ5 3---7, θοῦ οἱ ὑνὩ1Ο} ἰ5 ἰἰγοάπςεα ὈΥ̓ ἃ νῦ. ἰῃ ἴῃς ἔγϑίϊ ρεῖ- 

808} (7ὃ δῃηὰ 84 δγε ἃ ρ͵055), δῃὰ Ἵδβαγδοϊοσγίζεά Όγ ἴδε τείγαϊῃ δε γος αἰαὶ ποΐ 

γε 9771 ἐο γιό, σα ὁ γαλτυεά, τααῖκα ἴῃ ὈΟΑῪ οὗ [6 ροετὴ (οΐ. θεῖον οἱ βἴσορεϑβ 

4, 5). Μ.Ποτ5 δγγδηροιηθηῖ (2 ἐς γοῤλείεμ, 1. 68 (.) οἱ 1815 5εοϊΐοη, ἴη- 

οἷυάίηρ 418, 15 ἀΥΡΙΓΓΑΙΥ δηὰ τοῖα, Ηἰβ αἰϊειηρὶ ἴο βεοῦγε βἴσορῃεβ οἵ 
5. 41 3 ΞἘ2-ΕΊῚ, δηά τείγδιη, ἐν. 16 Ἰΐἴπεϑ, ψ ἢ δὴ ἰηϊτοάυοίίοῃ οὗ 8 [ἴπ65 

Δηα ἃ ο]οϑβίηρ βίσορῃς οὗ 8 [1π68, 15 Δη υἱΐετ Δ] το. Οπα πο ΟἿΪΥ Ἔχϑτηΐης ἴδ 6 

᾿ῖπε5 ἴο 8ε6 [δῖ [ΠΟΥ ἢανα Ὀ6ΘῚ διτδηρεα ἴο τηεεῖ ἴδε ἀετηδπάβ οὗ ἴῃ ᾿ΠΕΟΥΥ. 
11 15. ἱπιροτίδῃϊ ἴο ποῖς ἴἢς τῆοζε βεγίουβ οσῆδηρεβ οὗ ἴεχὶ ἰηνοϊνεά ἴῃ [Π6 

τεοοπδίγιοϊίΐοη μετα δάορίε. Ὑῆεβε 1} Ὅὲ αἰδουβθεά ἱπ ἀεῖδ!] ἱπ [δεῖς 
ῬΓΟΡΟΙ ΡΪδοα5: -- 

(1) [δε τεϊεοϊίο ἰπ ν.ῖα οἔ τῆς ρῖοββ οὐσῖπ πφὸν Ἴψ} 2; (2) ἴδε τε)εοϊίοη 
οὗ ν.75 δῃὰ }}] οἵ ν.8, ἐχοορῖ ἴῃς τείγαϊπ, 85 ἃ ρίοββ; (3) ἴδε τεὐδοϊίου οὗ 
(ἢς ρἷοββ Ὁ2 Ὁ "32 Φ ὉγΡ; (4) τῆς ἰγραππῃεηϊ οὗ ν.}38 45 ἃ ἰδῖεσ δὰ ἀϊτίοη, δἰ μου ρΡὮ, 
1 τὴς 1ἴπε τὸ ΓΌνδυ ἸΌΝ πλδν ταῖρι ΡῈ βιεὰ ἱπίο βίσορῃε 8, ἰ86 ρἷαςς οἵ 4 
Ἰοβὶ ᾿ἴπεὸ ψουἹά Ὀὰ Βυρρ εα ἴῃ [δαὶ βίσορῃε δῃὰ δὴ εχῖσα [ἴῃς δνοϊάἀβὰ ἴῃ 

ΒίγΟΡὮς 9. 

ΤὮε δτγδηροτηεηΐ ργοροβεά Ὀγ 1, δῆτ (ἴῃ 1901) Ὧ85 τηυςἢ ἱπ σοτησηοι ὙΠ ἢ 

[(δς ρῥγεβεηΐ τεςοῃβιίγιυςίίοη, νἱΖ. (1) ἴῃς τεϊθοϊΐοη οὗ νϑ.7: 8 δἃ5. ἃ ἰαῖοσ δά αϊίοη 

(ϑο αἰϑο Βαυπιδῃῃ); 76 8ὺ, ῃονγενεῖ, ἀσὲ τεραγάθα ἤετὸ 85 ρεηυΐπα; (2) ἴῃς 

ἰγεδίτηθηϊ οἵ νβ5.12). 18. 394 δῇ ἰηϊτεγροϊδιίίοη; (3) [ητς ἢπάϑβ ἴῃ νβ.. 6 δπὰ 3:1} 5ἰχ 
βίγσορεβ ἰάεηςςδὶ νὮ βἴγορῃεβ 1-2 δηά ς- οἵ ἴῃ ῥγεβεϊ διγδηροτηθηῖΐ (6χ- 

σερὶ ἴῃαὶ ἢς τδ]οε8 ἴνο ᾿ἴπε5 οὐἱ οὗ ἴδε τείγδίη ἱπϑεδα οἵ ὁῃε, 845 ἢετε, δηὰ 

τοδί 8 Ὁ) Ὁ 2 Φ Ὁ»). Βιυῖ 1,δὴν ἀἰβετβ αἰϑὸ ἱπ οοππεοῖϊηρ 4314) οἷ (45 ας 

ννο. 
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85 Ὀ)ΡΌΠ) δηὰ οὗὨ ψὶϊἢ ([8ὲ ῥτγεβεηὶ ρῥίεος, τῆ ϊο ἢ ἢς τοραγὰβ ἃ5 ΟἿΪ ἃ ἔγαρ- 
ταοπί οὔ [δε δά ἄγοββ δραϊηβὶ ἴῃς βδποϊυδγαβ δ Βεῖμοὶ δπαὰ Οἱΐραὶ, [Ὡς Ὀερὶη- 
τιὶηρ δηὰ ἐμὰ οὗ 4126 μεϊηρ Ἰδοκίηρ. 

4 ὅ. Ορπήριμε, Ο 7 ηγαεῖ, γον ἐὔογίς ὅν ταςγίβεςς 9 σέεμγέ 

γαλευελ᾽Σ γανον, ---- μέ 1} ἧς ὠρείσος. 

ΤΆς βἴσορε Ἄοοπβὶϑίβ οἵ [γε σου] εἴ8, σα οἢ σοπίδί πἰηρ Δἢ ἰσοηὶςαὶ σοτηπιδηὰ 

τεϊδιπρ ἴο ἴῃς ου]ῖα8, ψ ἃ ἰουγἢ σουρῖεῖ ἐχρ αἰ πὶπρ [5γα6}᾽5 βίσγαηρε σοπάποϊ, 

νἱΖ. {πεῖν ἴονε ἔοσ 4} [158 ΘἸΡΙΥ 5ῆον. Τα βίγυασίζυγε ἰ8 ρετγίεςϊ, Ἔν εΎῪ ἰἰης 

Ῥεΐηρ τορυΐαγ ἴῃ ἸεηρΊῃ. 

4. 0}0)5] Φὅ. ἀπά δ΄ ρῥγεοεὰς ὈΥ͂ 3. --- 15] Οοτῖ, γ5πν (7 7. ΧΙΝ. 143; 
80 αἷϑο συη., ΕἸ᾿., Οεἴ.).--- δ. ΠΣ γΌΓΠῸ ἼὉΡ1] (ὅ καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον Ξε γκ 0} 

ἜΛ γΠ; ᾧῦ ΞξΞ ὈὉΠῸ (30 αἷβο Ηϊτβοβῖ); Ενν.» ὙἼΘΡ. (80 αἷἰϑο αυη., Οοτὶ ἔγε., 

ΕἸΒ. δηὰ Οεῖ., γῆο οπηἶῖβ οοη).); οἷ. Μαγροὶβ (4,152. ΧΥΤ]. 171), ψῆο βυρρεβῖβ 
ΠΏ ΠΣ ΝΡ, (Α}} ουΐ ἷπ 1Βς 5βἰγεεῖβ, Τῃδη ϑρίνίηρ ! --τ ΓΛΣ) ἼΜ0}] (δ ἔτι 

ἐκαλέσαντο -Ξ ἸΜῚ; 82 ' οὐ 30 (ΞΞ 5) γ01}»). --ο ψ'ΌΦ"] (ὃ )οἷπ5 ἴο [οΪ. οἷ.» 

Ὦ1|6 6. γα β᾽αῖοβ ἀὐρὶς κῶς: ΟΡ, 

4, Οο Ὁ Βείλεί αν ---- ὑγαηϑργέδς.} Τὶ ἰδ ΟΪΥ ΠΘΟΘββᾶσΥ ἴὸ στοδά 
[ἢ 6 ψΠΟΪ]6 Ῥῆτγαβα ἴο 566 [δὶ ἴἢ6 Ῥυόρῇμοῖ 15 ποῖ βεγίουϑβ ; “ βοίηρ 

ἴο ΒΕΙΠ 6] " σδΥτθ5 ΜΠ ἢ 1ἴ ΓΔΏΘρΡΤΟΒϑΙΟη, ἴῃ6 ἴνο ἃΓῸ ΘΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5. 
Τῆς ἴοῃο οἵ νοῖϊςθ, ἀου 1655, ᾿πα]οδίθα [ἢ 6 ἰτοὴΥ οὗ [Π6 Ἔχργεϑβϑίοῃ. 

ΤἼῊ6 ἘΓΔΏΘρτοβϑίοη γ)αθ ἢοΐ (1) ἴῃῆ6 ψοβἢ]ΡρΙηρ οὐ Πρ ρῥ]άςα5, 

ἃ νἱοϊαϊΐοη οὗ ἴῃ6 ἰδ! οὗ ἴῃ6 σεηῖγαὶ ϑαηοϊπδιυ δὶ [65] τὴ 
(Όι. 1257)," ἰοσ τὲ ἰᾶὰνν ῃαὰ ἠοῖ γεῖ Ὀδαη Ρῥτοϊηυραῖθα ; ΠΟΥ 

(2) ἴδε ομδηρίηρ οὗ ἴῃς ἀεία!]5 οὗ ἴῃ σογετηοηΐαὶ ὈΥ δάδρίϊηρ 
[δεῖ ἴο ἴὴ6 Πδαῖμθη ψουβῃὶρ ουϊδἄς οὗὨ [5τδ6] ; 7 ΠΟΥ (3) ἴῃς ΤΔ}}- 

ΜΟΥΘΠΪΡ πο ψγὰ5 ἴῃ νορῖια ἂδἱ Βείμεὶ (οἴ. Ηο. 4} 857) ; 1 ποῖ 
(4) 186 (δατα ἴο ρῖνα Ὑδῆνεἢ ἃ ῬΤΟΡΟΙ Ρρΐδοθ ἴῃ ἴῃ 6 ΜψΟΥΘΠΪΡ ; ὃ 

ὯΟΥΓ (5) ἴδε ἔδεϊ οὗ δηραρίηρ ἴῃ ΜΟτϑἢΡ ἰΠΟυΡἢ ΤΩΟΓΑΙΥ υπῆϊ, |] ---- 

Ὀυΐ ἴῃς ίαοϊ οὗ εηραρίηρ ἴῃ δὴν Κιπα οὗ σδγεπιοηΐαὶ ῬΟΣΒἢΪΡ ἴῸσ 

ἴπ6 Ῥύυγροβα οὗ βηάϊηρ γδῆνοι, πῆ θη, ᾿ηἀθοά, [6 πΊΟΤΘ ΖΕΔ]Ο ΒΥ 

1Π6 γ οὔβογνο ἴἢ6 ουϊΐα5, [86 ἐαγίῃοσ ἄο [ΠΥ τοῖον {ποιηβοῖνθβ 

ἔτοτα Ὑδῆνθῃ  --- 2: Οἰζρα] ἘοΥ 5ἰτυδιίοη δηά ἀεδβοτριίοη,"" οὗ, 
7.5. 412 τοῦ; ογ ἴπ6 ρῥίασα ψϊοῦ 11 πδα οσουρὶδά ἴῃ 5γδθ} Ἰ5ἢ ἢ 15- 

Φ (ΔΙ. { σεῦ.. ΟΞ. {7 705., Ηὰ. ᾧ 50 δρραζεηγ Ρὰ. Ι Ὧτ- 
{ννε.; ΜΝΈΒ., δοορλ. ο4-οο Νον,, Μι|ι. 

“4 (οπάοσ, 7252 ον , 11. γ) δι; ΕοΡ, 2.03. 1. 557; ΟΑΞ5. 276. 494; Β|155, ἀτί, 
“ΘΚ, 28.; 6Α5. ατί. “ Οἰϊραι," 52.; Μαπὶ. 
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ἴΟΤΥ, οὗ 05. 45. Ὁ «δῦ. 5, η]6 τοῦ 1116 το. 2 5, τοῦδ Ηο. 415 οἱ 
12}, ΤΏΘ 5116 ἢδ5 ΟἿΪΥ γε ηΥ (1865) Ὀδδη ἰἀεμΒοὰ Κ' 45 {1]}8], 
4ὲ τὰ 165 ἔτοτῃ ἴῃ6 Ἰογάδῃ, τὰ τλ1}165 ἔσοτῃ [ετῖςῇο. --- 4π4 ὀγέρισ 
ἐν 67»} Ὁ:0»η ΣΡ γῸ7 δαεγίβεες) ΤὨς ᾿τοηΐοδὶ νεΐῃ 511} σοῃπίημαδ : 
[Π6 58ογῇοο5 6 γα ἴῃο56 ΠΟ ἢ ογα οἤδσγαα δηπιδ]ν (1 5. 15 1.3); 

[ὴ6 ΨΟΙΒΏΪΡΡΟΙ 5 ἰηνι6α ἴο ΟΠΘΙ ἴδ πὶ ἀδΠν ἰηβίθδα οὗ δῃηηυ- 

ΑΙΪγ , 7 ἴῃς οχαρροζγαϊίοη ἄοθβ ἢοΐ σοῃϑῖϑὶ ἴῃ οἤδγηρ Ἰηϑίοδά οὗ ἃ 
1.5114] τλοΓηηρ Οἴου ηρ Δῃ ΘΑ ΘΓ ΟἿΘ ; ᾧ ΠΟΥ 15 ἴῃς 56 η56 5 ἰ5ῆϑθά 
ὉὈΥ υπαοτχϑίδηιτηρ [ἢ6 ᾿ην]τδιίοη ἴο Ὀ6 ΤΘΓΟΙν τῃ6 ἀεδοπρίϊοη οὗ ἃ 
συδίοῃι, νἱΖ. παῖ οὗ τηδκίηρ δὴ οἴογιηρ ομ 29 πεχί »πορηίηρ αἴϊεσ 

ύτῖνα] αἵ ἴπΠ6 βαποίυδτΥ. ὃ ---- 67} ἐλιγά ἀαν γον» {2451 ΤῊΣ {π8}6Ὸ} 

ψγὰ5 αἰ ΠΈΣΈ ΠΟΥ δατιϊηϊβίοσοα δἱ ἀἰβδγθηῖ ροτοάβ. Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴῃ 6 
τερυ τους οὗ Ἀϊ. (148 2613), ψῃϊοἢ 5θοτῃ δδι]οσ ἴδῃ ἴποβα οὗ Ρ 

(Να. 18:58), τὴς τὨϊγὰ γεαγ νγὰβ ἴῃ 6 ὉὈΙΗΪΏΡ γεᾶγ κατ᾽ ἐξοχήν, Ὀὲ- 
οαῦδ6 ΟἿΪΥ ἴῃ 115 γδᾶσγ 5 [ῃ6 ψῇοϊα ΠῚΠ 6 ρίνοη αἰνᾶγ, ἴῃ6 ΟΗΤΟΣ 

ΠΙΠΊ56 1 δηά Ὦἢ15 ἔα νγ δαϊηρ 1 ἴῃ τῆς ΟΙΠΟΙ γεοᾶτβ. [Ι͂π βτοῖ 

Ῥᾶγδ 6] θ ἢ τῆ6 ρῥγεοδαϊηρ ᾿ἴη6, [6 ῥτόορῃδῖὶ υὑτρὸ5 ἴῆ6 ψοσ- 

ΒΠΙΡΡΟΙΒ ἴο οἴξοσ [πεῖν ΕΓ 65 Ἔν συ (Ὠϊγὰ ἀν ἰηϑιοδά οὗ ὄνον (ἢϊτὰ 
γεασ. ". Νοῖο, δούγανεσ, βϑῃου]α Ὀς τηδάδβ οὗ τῃ6 τεπάετίηρϑ, εὐε7) 

ἤάγες γέαγ5, ὩΣ τὸ γεαι 7 (45 ἴῃ ἴν. 25 7. 17} 2 (Ἡ. 215), οη 
ζάγες ἀαγς (Ξ ἃ ἴῃς πηθ5 οὗ τῆς ἰἤγθε ρστεαὶ ἐεαβίβ, μοὶ, ἰὶ ἰβ 
οἰαἰπιαα, Ἰαϑι 6 ἀ οτ ρί Π4}}ν βδοῇ ἃ βἰπρὶε ἄδυ), [1 ἐε7} ἔλγέε ἄαγς, ἱ.6. 

(τεαυθηῖὶγ, 88 δηα Θβρϑοίδ!υ, ση τὰς ἀγα ἐὰν (αἴας αττὶνα))" 1} ου 
τὴς ρστουηά [ἢδῖ Ατηοϑ ἰ5 ἐχαρροζαϊηρ ποϊῃίηρ, Ὀκῖ 85 ἀῦονε, ἀθϑοσὶ Ὁ- 

ἴὴρ ἴῇ6 συδβίοτῃ οὗ ἴῃ ν5ἰηρ ΟΥΒΠΙΡΡΟΣ δ Βεῖῃ6ὶ, νῆο οἤετεά 

5 βδουιῆσε οὐ ἴῃ τηοσηϊηρ δζοσ ττῖναὶ δηᾶ Ἢϊ5 {ΠΠ6 οὐ πε 

ἐϊγά ἄδγ, ἃ βυρροδίἰοη ἔοσ ψνιΐοἢ ὯῸ ομς οἤετβ ἃ δοοά τεᾶβοῃ. 
--ὅ. Απὼ διγπ 9 ζαυεμπεά ὀγεαί ὦ (λαηιζ-οἹεγίαρ Τῆς Ῥτορδοῖ 
Θχδβοσῖβ ἴ[ἢ6 Ῥ6ΟΡΙΘ 511} στ Σ ἴο ἱποσγθαβθα ΠΕ] Ζ64] ὈΥ Ὀυγηϊηνσ 

ΦἘγ ΖΞοοθοκκο; Ὀυῖϊ ΘΟ ον (Ζαγ ΖΟΡορΥ. μ. σεεολ. ἐαϊδεέπας, 246 6.) ; ΒυῺ] 
(Οεορν. {ες αἱδ. ῥαΐ., τϑο6, ῬΡ. 202 ἴ.) δηὰ Β5Ζ. ἰαδηιν 1ῃ15 Οἷσαὶ νὰ 7]8}}}, 

ορροβίις Εραὶ δῃὰ σεσζίπι, εαϑὶ οὗ 1Π6 ρ]δίῃη. Ι 
ἘΜΜΗ, 1 ΒΑ. ὁ Ο5., Ννε., Νον., τσ. 

[ Ηεγπιαηη, Οσοίἑεταϊοησί, ἀενγίλ. ἄ. Οσγίσοάεη, ᾧ 20, 4: Εἰ. 4,38 ,4..11. τ792-7: 

Ὠϊ. οἡ των. “γᾶδ; Εγ55εὶ, » ΑΕ. ΧΝῚΤΙῚ. 4421. ΝΜ» ε., δίς Οὐ»ιροσέξίον ἀες ἴεχα- 
ζεμεῖς,; ΔΝΈΒ. δέρε. 244-54: ὅϑαγος, δαίγνίαγελαΐὶ Ῥαξεσέίπσ, 175. 

1 Ὁτ. 2). 173. Τ Οοτί, ΖΑ 7. ΧΙΝ. 143 ἢ 

8. ἢοξ., Κο. δῇ δοῆτό. 
ΤΊ Ομ]. Νὰ. Ηα., Ρα, {|| Ὁ5., ΝΜε., Νον., Ὦτ., Μαγίῇ. 
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(1.4. ᾿ὐτηϊηρ ἰπῖο ϑνεαῖ ϑηο κα) δῖ ΟΥΑΙ ΏΔΤΙΪΥ ττᾶβ ποῖ Ὀυγηδά, 
νἱΖ. (6 Ἰεανεηθα Ὀσγεδα ψῃ]οἢ ἰογηχθα ἃ ρατὶ οὗ ἴῃ 6 [δηϊ-οἴϊετ- 
ἴὴσ. Αἴηοβ ἀοδ5 ποῖ Βεσα γοίοσ ἴο ἴῃ 6 ἰγδηβϑργοβϑϑίοη οὗ δὴν ἰανν ἴῃ 
Θχίϑίθηοςς (9. ἴν. δ η)5); Ὀυῖ ἴο ἃ πον ουβίοηι, 151 ΠΟ 

Βεΐηρ ἀενεϊοροά, ἴῃ6 ᾿πῃουρῃϊ Ὀείηρ [δῖ ἃ [Πδηκ- οἤθπηρ ῥγοραγοὰ 

νι γεοαβὶ ΟΥ ρταρθ- ΟΠΟΥ (Ηο. 31) νουϊὰ ὈῈ τῇογε δοσορίδῃϊα. 

ΤῊϊς υ86 οὗ ἰεανεὴ (οἴ, [86 ταϊβί-οαΐοβ οὗ Ηο. 431) νὰ5 ὑσγοῦδΥ 
τεραταδα 85 ρ᾽εδϑίηρ ἴο ἴη6 (δηδδηϊ ἢ αἀθ τ6 5," ἤοῆσς ἴῃ Ἰδίεσ 

{ἰπ|65 1 σάπια ἴο 6 ἰογδίἀάδη (1νν. γ}2 Εχ. 23,5. Τῆς ἰγδηβὶα- 
ὕοῃ οὗ ὦ, , ον υἱοίδηες Ξε ἴηαϊ ψὨϊοἢ 15 ραϊη δα ὈΥ ν]ο]εηςα (0...) 
566 Π18 ἴο ΓΕ]ΙονῈ ἃ βοσίουϑβ αἰ σα γ, ας |κὸ τὴ 6 τοηάοσίηρ τοίου 
ἐξαυεηῖ ἰ5 αυϊῖα ἔατ- εἰς οά ; οἴ. 05 (ν...).--- 454 2γοείαί»ε 7γέέ- 
το οὔεγίηρε, νιαζέ ἴάερι ἔμοιση) Τῇ ἔγεεν]- οἤεσηρ (οἵ. 
ἴῃς Ἰαῖου τερυϊδιίοης Ὠϊ. 125 7. Εχ. 3959 1,ν. 2218 3) νὰβ ἰηϊοηάεά 
ἴο Ὀὲ ρσίνοη 85 ἴἢ6 ἔγθεϑὶ Ῥροϑϑιῦ]6 Ὄδχρσζοϑϑίοῃ οὗ ἴῃ 6 ἢδαγί᾽5 δε] Ἰηρ. 

ΤΠς Ἰσοῦγ, ψῃϊοἢ 511} σοηζίηϊ 65, [165 1ῃ 186 Ρῥσορ οἴ 8 υτρίηρ ἴῃ6 
ῬόΟΡΪΘο, ποῖ ἴῃς ῥγἹδβῖβ, ᾧ ἴο ρυδ] 5ἢ ἴὰσ ἀπ νῖάθ ὃ {Π6ὶγ νοϊ ΙΑ ΣΥ 
εἰἴϊ5, δὴ δοϊίϊοη ψΠΙΟἢ γγὰ5 αἰ γος σοΟΠ ΓΑΤΥ ἴο ἴἢ6 5 Πϊ οἱ βοὴ 

σιἴῖϑ. Τῆς ἰδηρίαρο ἄοοδβ ηοΐ σοῆνου ἴδ6 1Ἰἄδα, οΥΙΉΔΥΙΪΥ δϑϑὶσηθά 

ἴο 1ἴ, οὗ ἃ σοῃπηδηά ἴο [ἢ6 ῥγίεϑίβ ἴο πηᾶκα {τ6 6 }}}}} οὔετίηρϑ' 
σοι Ρυ 5ΟΥΥ. [] -- 07, 40. γὲ ἔρυέ ο 49] (ΓΙ. 76. οἴ, ΤΠ ρῥτορπεῖ 
Ὧ25 ἀσβογι θα ἃ ἴεπάδηογ, πάθεα τῃ6 παἀδτηθηϊαὶ οἴτοσ, οὗ τῃς 

Νογίδοσγῃ σε]ρίοη. Τῆϊβ ἔδαϊῖ, ν ὨΪο ἢ Ὠδᾶ5 ποὺ Ὀδοοπλ6 Δῃ ΟΥρδηὶς 
Ῥασὶ οὗ ἴὴ6 Ὡδίϊοηδὶ ϑγϑίθτῃ, 15 ποῖ ἴπδὶ ἴῃ οἤεσίηρβ, σοτγοοῖ ἴῃ 

{Ππαοτηβοῖνοβ, ογα τηδάδ δ ἴῃς ψτοὴρ ρίδος, ἢ Ὀυϊ ἴπᾶὶ Ιϑταθ] 15 
ἱδθοτίηρ ὑμᾶσ ἃ ἀσ]υδῖνα ἰάδα; ἴοσ ουδναγὰ ἰοτηηβ οὗ δὴγ Κιπά, 
Πονονοῦ Ζεδ᾽ουϑὶν ἜἌχοουϊεά, Μψ1}} ἢοΐ ἴΔΚα ἴπ6 ῥΙδοα οἵ ἴῃ 6 6ββϑθηι14}8 

οἵ το]! ρίοη, 

4, “ὋΝ ὈΝΓῚΣ ἸΚ2] ΤΏς ρᾶγα]ε]ΐϑτη ταῖςβ οὐ [Ὡς τεπάοτίηρ, “Οο ἴο Βεϊδεὶ, 
δηά ἰγδῆβρτεβϑ δἱ ΟἹραὶ," εἰς. (Η:.).--τ ὃν Π27 Αος. οὗὨ ἀϊγεςιίου αἴτεον ιν, ΟΚ. 
118 αἱ, ---- 2525} ΤῊΪ5. πυΐρσῃϊ 6 ἀκοὴ (1) στ Ἰ2Π τῷ ρίδος ἐπ ψ είς, ΟΚ. 
118 α᾽; οἴ. ἴῃς 3 οὗ ἴδε νετβίουβ (ΟΑ9., τ.); (2) ψ ἢ ἸΝ2 οὗ ρῥγες. το θοτ, 

οὐ ὙΠ Ὦ ἃ νεσῦ οὗ πιοϊΐοῃ βυρρ]εὰ -Ξ δος. οἵ ἀϊτγεςοϊζίου (76τ., 5[., Οὐ. Ουῃ.,  Ὑε. 

Μιο, Νον., ΕἸΒ.); (3) ΞΞ δος. οἵ βρεοϊβοδίϊοῃ, “ 85 ἴδυ ἃ8 οοποογῃβ ΟἸ]ρα] ᾽ (ΒΔ4.) 

ΟΚ. ττ8 φ; (2) ᾽β ργείειδθ]ε. Τῆς πδῖης ἰβ5 ἃ γεὰυ ρ] οαϊεά ζογπλαίϊου ἔγοπι Ὁ) 

5Ο, ΕΒ. Ο776. 434 πὰ .δενη. 220 ἢ. ᾧ ΒΑ. 
τΟοπ, 727. ΧΙΝ. 144: Ὀπὶ οἱ, αὐ.  ϑοβτό,, ΗἹ,, Ῥυ,, Κα, 

τ0-5. { (Δ]., Ο5. 
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δηᾶ τροδη5 2 εἰγεΐε, (ἢ τείοσθηος θεΐῃρ ΡΓΟΌΔΌΪ ἴο ἃ οἶτοὶε οὗ βδοσοὰ βίοπος 

(οἴ. 105. 48 8594.) [οτ ἃ 5ϊ 118 ἔοττηδιϊου, οἵ, Ἵ29 ἔτοτῃ Ὑ ; [(ἢς ατί., ψὶςῃ 

8 αἰνγᾶγβ τεϊαὶπεά, ἐχοορῖ Ϊοβ. 59 1223, 15 δῇ ἱπαϊσδίΐοη [μαῖ [86 δρρεϊ]αῖῖνε 
ἴοτος οὗ ἴῆε νοτὰ ν88 ἰοῃρ (εἶϊ; οἴ. Κῦ, 295 ὁ. - »θ Ὁ 12 0] [1ἴ, ει ῥὶν ἐπ 

ἐγαμ ον ἐπείρρ, Ἰηΐ, ψὶ τ Ὁ μανίηρ [ἢ ἔοτος οἵ [6 ρετυαηά, Η. 29, 34; ΟΚ. 1140; 

Κό. 399 »":. πεν ᾿ἰδιγιθυῖῖνεα, οὗ, 6. 2112 (Ῥυῖϊ εῖε ἽΡ22 ΣΩΔῪ Ξῷ ἰῃ ἴδε 

τιογηΐην, εαγὶγ), ἔχ. 29233.89} (ἢ, τό, Κὅ, 3217); οἴ, Βονανεγ, Νον., νδο 

πιδὶπἰαὶπϑ ταὶ ἔογ (ἢ Ἔχργεββίοη οἵ ἴῃς ἰάςδ, ἐυεγ» »ιογρὴηρ, ἐυεῦ.} ἐῖγα (4}, 

{ποτὰ ψουϊὰ Ὀ6 υβεὰ εἰϊποτς ἴῃς Ρ]. (οἵ. Ῥ8. 731} 10. γ18), οὐ ἃ τορειτίοι οὗ 

{Π6 μψοτὰ (ςξ, τ (ΒΒ. 927); ΟΚ, 123 “2. Οα ἴδς ἔογος οὗ [6 τί. νυ. Κῦ. 300 ὁ. 

Οἰοβεδσεςμὶ (2 ες ἀεόν. βγαεβοσίξίον; Ζαρα, Ρ. 23) τλᾶῖκεβ Ἴρ30 --  εαγίν ἐνεῖγ- 

ψῃεῖς ἐχοορῖ Γ5.40}ὅ, ---- ΠΣ Ἢ), ΠΤ, γῸΠ, ἼΡ, Ὀ2ΓΦΡΌ, Ὁ221] ΤῊΙ5 νοσαὈ ΑΓ 

οἵ το] ρίουϑ νγουβῃϊρ 15 ποϊενψουῦ ἴον 118 51Ζς δηᾷ 5ς00ρ6, [5 ἀδῆηϊζεμεββ, δηά 

τῆς Ρεουϊΐίας σοηηεδοϊΐοη ἴῃ ΜὨ]ΟὮ 1 18 Ἰηϊγοάυςε, [{ [ἢ]8 ραββϑᾶρα 15 ρεηυῖπε, 
Δηἀ το οἷς ἀουδίϑ τ ΐ5, 1 τηυβὲ θὲ σοποεάςά (1) ἰδαῖ ἃ ἔ}}Υ ἀενεϊορεά ουἱτ5 

νγὰ8 ἴῃ δχίβϑίεηος αἱ [15 πε; (2) [παῖ ἰἴ νγᾶ5 βΒῃονίηρ ἃ ρΡγσοπουπορά τε ΠΟΥ͂ 

(ονναγβ ἃ 51}}} ἔ1}1εγ Ἄχρδηβίοη; (3) ἴμαϊ ἴῃς ῥτβῖ-ροννεσ ννἃ5 υετῪ σοηβι ἀοτ- 

80 ]ς, ἀπά οπε νἢ ψ ὨΙςἢ ἴ[Π6 Ργορεῖ νν88 σουτηΐηρ ἱπῖο δπϊαροηίβηι; (4) τδΒαῖ 

τς ῥγορβδεῖ, δἵ 4}1} ἐνθηΐβ, γερτοβοηϊεὰ δὴ ἰάθα ἰῃ τεϊ σίου  ῃ]οἢ αἀἰὰ ἠοῖ μαναὰ 

τους ἢ, 1 δΏγ, ργδνδίοποςα δ [15 {{π|6. --- ὅ, “20 1ηἴ. 405. ίοτ ἴτην., Η. 28, ς ε; 

ΟΚ. 1132; Εν.δ 2282; Κῦ. 218 ὁ. ΤΒε οτίριηδὶ τηδδηΐηρ οὗ ἴδ 6 ογά 5 

ἴο γίνε ομἕ να}ο᾽ ὁ» σ»κοῦῖς, ᾿ἴκε Ατδῦ. “5 29 σίυε γογίά ναῤογ, ᾿ἦϑ σσεοζέ, 

σέεανε, Αβ5υτ. ζιίγω, σρεοξε. ῬΊ6Ὶ δηὰ ΗἸΡὮἢ. ἀγὰ σοτωτηοη)ν υϑεε, τηεδηΐηνρ 

ὀμγρ ο7;1 “δέ αὐαγ. Ἰι ςαπῃοῖ ὃς 5δἰὰ ἴμαὶ ἴῃς Ρ[' δ] 15 ἰῃς ῥσορεῦ νψοσζὰ ἴο "Ἂς 

υξεὰ ἔοτ Ὀυγηΐηρ ἰπσοηῆβε, ἀηὰ ἴῃς ΠῚΡΉ. οὗ βδοτίβοεβ (συη.). ΤὮς Μαββογί[ 68 

αἰϊετηρῖοα ἴο τιαϊια ἴῃς αἰδιϊηςτίοι ἴπαῖ ἴῃς Ρ16] ἀσβίρηαῖθβ εἰ τ ἱγταρσυϊαγ οὐ 

Ἰάἀοϊαίγουϑ 5δοτίβος, ἴῃς Η]ΡΒ., ἰΙαννέα!. Βαϊ {ΠῚ8 15 δυο γασυ (εἶ. 2 (ΓΒ. 3425). 
Ἐαδΐμεσ, ἴῃς Ρι'δ] 15 ἴμ6 οἱάεσ ἐχργεββδίοη, δῃά [ἢς ΗΠ ΡῺ. [πε γουηρετς, υβεὰ 

οΠϊεΗγ ἴῃ Ρ; οἵ. Κῦ, 9ο6 (δῆε. }γοΙ. 64; ΖΑ͂ ΚΖ7Υ. ΝῚ. 29ο8{.; Κιι. Ζάοοὶ, 

δέκ ἴερ, ας Ἡῶγίενιδενρ, 11. ς3; 55. 6όο; Νον. “4γχελ. 11. 246 (.).--- 5} 15 
ποῖ ῥαγίνο, τοῦδ ἔξαυερ 707, α 2λαμἐοειοβεγίησ, Ὀὰΐ ἰοσαὶ, α ζάαη"-οὔεγίης 

»ῃασς τ 977) ἰξαυερ. --- γΓ] ΤῊς υδυ8] ἴετῃιλ ἴον ἰεανεηεά Ὀτεδά. [1 ρεπεζαὶ, 

8}1 Ἰεανεηδα Ὀτεδὰ ννὰβ Του ἀάδη ἴο Ὀ6 οἴετγεά οἡ ἴδῃς αἱΐαγ (ἔχ. 2318 ἵν. 211). 

Ττᾶοςε8 οὗ ρτεδῖεγ γεεάοτῃ ρρεατῦ ίη ἴων. γ18 2417, ΤΠΐ5 ρᾶββασε βῆοννβ ἴῃς ουβίοπὶ 
ἴῃ [5τ8ε] ἴο ἢανε Ὀεεη ἀϊἤοτγεηῖϊ ίγοτῃ Πμδῖ ἰῃ Τυἀ4ἢ. Απιοβ ἀοοϑ ποῖ πεοθϑβα 

τερατά ἰξ 85 υπ]αννία (δ ε.). Ιπάδεά, [ἢς οσυβίοτηῃ πιᾶὺ Ὀ6 ταραγα θά δ5 ἴῃ ἢδτ- 

ΤΟΥ ἢ τῆς οτἱὶ ρα) Ι4645 οἵ κδουίδοςε (ΝᾺ. (ὅεγε. 220 ζ., 242; Ο7)770.3 34). 
--- ΠῚ] Τῆε {μα ηἰ- οἤδετίπρ 5 ἃ ραγιίσυ!αν κὶ πὰ οὔ τε οὐρὸθ (1.υ. 713). 1 ἰς 

8150 οδ᾽εὰ πο πϑτ, ιν. 712 2229, δῃὰ {0}} οθον ΧΩ ἊΝ Τν. ,,,8. 16 (Νον. 

“.«ἀ. 1]. 238; ΒεηΖ. γε. 446). -  ΓΊ3)] ΤΒε ἴτε ςνν}}}-οβετίηρ, ἃ βροη- 
ἴδπεοιβ οἤετίηρ, ποΐϊ οὔα ρῥγεβοῦρεά, οἴεῃ υπϊϊεὰ ἢ ὙΣ σοῦ, Ὀοΐἢ Ὀεΐηρ 
Εχῖσγδοσζαϊ ΠΥ οὔεγηρε (Νον. “41γχαἰ. 11. 228. ; ΒεηΖ. “γε. 446, 451). 

ΤΏΘΥ ταῖρδὶ ἴἰακε τῆς ἔογπι οὗ Ὀυτηϊ-οἤεγίηρβ (Πτ. 2.4 143; [,ν. 2218. 1) 

Ῥυΐ τηοῦς ὑϑιδ}γ οὗὐ οὐοῦφ (1ν. γ16). Τῆς ΓΙΣῺ ψοῖτς οἴδῃ τηδάς [ἂς 



Ιν. 6-8 οὔ 

ΟΟΟΑΒΙοη ἔοσ ἔγεα-ῃδβαηάἀδὰ δορὶ τα] γ, τὶ Ρευβαρβ ἃ σόποόγαὶ ἰηνίϊαιϊίοη ἴο 
8}1 ἴο σός δηά ραϊΐακε (ς.; ΜΈ. δέρε. 254). ---- ὈΩ2.Μ} ϑιίδιϊνε μέ, 
Η. 1τδ, 1; τ. 8:11; ΟΚ. τοῦνφ' -- 3.21} Τῆς τοοῖ ΓΣῚ τηθδη8 ἴο 5ἰδυρῃϊες 
ἴοτ 5βδουίβος, 85 οὐσία} 411 53ἰαυρβίοτίηῦ ννᾶβ σοῃηοοϊοα ψΠῊ βδοτίῆςο. 
ΠΣ: ἰ5 τπεγείοστε ἴδε ρεπογὶς ννοσὰ ἕο βδογίῆος, υϑ0.8}}}7 ἀεί ρπαιΐηρ [ἢς Ξδοτσί- 
ἢςΪΔ] ταςαὶ, ἔοσυ ψ ΒΟ ἰπ ἰαῖοσ [ἴπλ68 ὈοΦ᾽ τγᾶϑ σΟΠΙΠΠΟΏΪΥ ϑυρβιϊζυϊε ἃ5 ἃ 
τῆοσς βρεοϊῆς ἴεσι (ὟΆΒ, δόρε. 222, 237; τ. 2. 1411, 145; ΒΒ. τν.; 
Νον. “γε. 11. 210, 215; Βεηζ. “4γολ. 435; ῆε. δυο, 73). το ὈΞ ΦΡΟ] Τὰς 
ὍΓΠΒΕῈ ψὰ85 ἃ νἱἀεβργεδα ἱπϑιϊτυτοη ἴῃ δηιϊαυϊγ. Οὐ {{πὲ8 ἴῃ ρεπεταὶ, 566 
ϑρεῆσεν, 22 δεριόμς Μἰεῤναεογεενε, 111. το, ὃ 1; Εν. “ηπἼφεδε, Ὁ. 30ο; 
Ἐγ55ε], "ον. “ Ζεβηῖεη," 6 Α 5.3, ἈΝΈΘ. δέσε., Ιμεοσΐυτο Ν1]., δα ῥγορά. 3811, 
δΔηὰ «τί. “Τί μ65," 2 "ε. 8γ., Νῆε. Σνοὐ, τεοδῖ,; Ὁτ. 24. 166-73; Νον. 4γελ. 

11. 2.κγ. Αἰροηρ ΠΟΙ -ϑογ ϊῖο8 ΤὩΔΥ δα οἷϊεαὰ ἴῃς Οτοεκβ, νῇο {πῃ εὰ ἰῃς 

5Ρ0118 οὗ νγᾶγ, [86 δῆηυδὶ οτορβ8, δά οἴδες βουζοθβ οὗ τενεθὰς (Χοθόρῆοη 

ἃηα ἢἷ5 (ο]]ονγουβ, ἐ. 9.» τεβογνοά ἃ {Πῆ6 οἵ ἴῃ 6 ῥγοσεεάβ οὗ ἴῃε 58]6 οἵ σδρίϊνεβ 
ἴοτ ἃ [8δηϊκ-οἤετίηρσ ἴο ἴἢς ροάβ, Χεπορῇοη ὨϊπΊβε] υδὶηρ ἢἷ8 ΟὟ 5ῃᾶτο ἴο 

ετεςῖΐῖ 8 51:14}} [ετρ]ς ἰῇ 5.115, πεαῦ ΟἸγτηρία; νυ. Απαῤαςῖς, Ν. 3; οἴ. Ηοτ- 

τοϑδῆῃ, Οοἵζεδαϊερς, εγίά. ἀ, Ογίεελόη (2ὰ εἀ.), ὃ 20, 4); ἴῃς Ἐοτηδῃϑ8, 

ὙΠ ραὶά {Π|65 ἴοὸ ἤδστγου ε5 (Ὀἱοάοταβ, ΙΝ. 21; Ρ]αἴατοῖ, 7ογαίία, 11. 267 Ε), 

δηάὰ [ἢς 1,γάϊδηβ, γο {Π|ηΦ4 (πεῖς οσαἰτἰς (ΝΊς. Πάπιαβο. ἱἰπ ΜΌ]]εγ 5 γαρνη. 
πῶ. Ον. 1Π..3γ1). Αἰποὴρ ἴῃς ϑετηϊῖε5 [ἢ 6 συβίοπι νγᾶ5 σοηογα!; [ἢ ς (αγ- 

τΠαρὶηἶδῃ5 βεηΐ Δη δηη08] 1 ς οὗ [πεν ἰπογθδβε ἴο Τγτα ἴο [πε ἴδηρὶς οὗ Μεὶ- 
Κασῖῃ (Ὀ οάοτυ5, ΧΧ. 14); ἴῇογα ΔΓ ΤΊΔΩΥ τοίεγσθησαβ ἴο {65 δηα πιοητῃ Ϊν 

ἰραῖϊε5 ἰπ ἴῃς τεοοτάβ οὗ ἴῆς Βαρυ]οηΐδῃ ἴθ 0]ε58 (7Δϑῖστον, τὰ, 668). Α 

σΟΠΊΤΩΟΏ ΜΟΥ Δπιοηρ ἴῃς Ατδῦϑ νν85, “1 Οοὐ ρῖἶνοβ τὴς ἃ Βυπάτεα 5ῃ6ςρ,1 ν1}]} 
βδσγίῆσς ος ἴῃ δνεῖῦ ἴθη" (Ατῃοϊά, ϑεῤζορε 77ο᾽ αἰαξάϊ, Ῥ. 186). Τῆς οηἱῦ 
Ῥτε- ευϊοτοποχηΐς τοίεγεμοας ἴο ἴῃς {πῆ6 ἴῃ ἴδε Ο. Τ᾿ ἃύὰὲ ὅη. 2833 δηὰ 18 
Ῥαβδδᾶρε. ἴΐ 15 ἴο θὲ ποϊεὰ ἴδμᾶῖ ὕοίῃ οοπηθοῖ [μἢ6 ρῬαγπηθεηὶς οὗ {{1π68 ψ ἢ 

Βεῖβεὶ. [Ι{ 8 ργορδῦϊα [παῖ ἰπ ΘΑΥΪῪ ἰἰτη68 ἴῃς σεϊϊρίουβ 1ἢς οὗ ἌἍδοὺ ἀϊδίοις 
ὙγΔ45 ρίνθῃ ἰοῦ (6 βυρροτὶ οὗ ἴῃς ϑαποίυδγυ οὗ ἴῃς ἀἰδβίγιοῖ. ΤὨϊβ ὺΠΙΠ6 ννᾶ5 
ῬΤΟΡΔΌΪΥ ποῖ σοιρυ βοτυ, Ὀυΐϊ ννᾶβ8 Βροπίδ πε ουβ}ν ρίνεη; ἰΐ 15 οἰδϑβϑεὰ ΌὈΥ ΑἸηοβ 

ψῖτἢ ἔγεεν)}}- οἤετίηρθ, [ΒΔ η]κ-οἴὔεσηρ8, δηὰ νον, δη ἃ τὴᾶὺ ἤανε Ὀδοη υϑ6α ἴο 

[τη 8} 4 βδουβοϊαὶ ραπαυεῖ, ΤὭς δἤβεπος οὗ ΔηΥ τορσυϊαϊίοη σοποογηῖηρ {{} 65 

ἴῃ τῆς δατ]ϊεϑῖ ἸορῚ 5] ο βθοτηϑ ἴο ροϊηϊ ἴο [δ νου Δ Υ σΒαγδοῖογ οὗ τῆς ρίῆ. 

1 15 ηοῖ υη]} κεν τμαΐ ἰπ ἴδ 6 δαυ]οϑὶ {ἰπὴ)68 ἴῃς ΟΚἣς δηὰ [ἢ “ Πγϑιίγυι5" δπὰ 
“ βυβίθοτη "ἢ τετὰ ἰάἀεηίς δὶ, 

θ6-8. Ζα»ιἵρε απῆ ἤγρομράξ ἄαυς γαϊαῖ τ ἄγατν γος Ὡρμίο γη6. 
ΤΏσδ56 ἔνο 5: τορῆδ5, ἢ τῃ6 ἸΔῖοσ ᾿ηϑοσίίοη, ἤᾶνθ ΘΥΘΣ ὈΘδη τηΔ 46 

ΘΏΌΓΟΙΥ ΟἾθασ, οἰ ΠΟ, ἴῃ δἰσιοῖασα ΟΥἩ πηδδηΐηρ. 

. 4 

θ, ᾿ηγ.7 66 δώσω. ---- ν}}}} Ὁ γομφιασμόν, ἐροίλαελε; “ὦ Ζ2αῦσιο; ξ ΓΟΠΌΝ, 

811 τεδαϊπρ 10 ΞξΞ ὈΪυπίηεβς, ἔτοτη ππρ, ἴο ὃς ἀυπὶῦ (ΒΑ., 560.; ἀρ. 8}. 

2Ζοοῦ;; Β5Ζ., Β0Β.); οἴ. 76. 3129 ΕΖ. 182, Ἐ΄ σμεῥογόνε, ᾽Δ., πληγήν; Σ., Θ.. 
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καθαρισμό». --- Ἶ 4. ΡΟ ΟΦ ποῦ Ἢ] ἱβουρὴ ἴῃ α]} [ῃς νεταίοῃϑ (οἴ. (ὃ τρυ- 
γητοῦ Ὀυϊ ὧπιξ θερισμοῦ), 1βΒ ἃ ρἷοβ5ο, Δἀ ἀδἀ 845 ἃ τηεϊοοζοϊορίοδὶ οα]ουϊδιίου, ἀπ ὰ 

ἀϊδιυγθΐηρ ποῖ ΟὨΪΥ ἴδε 5ίσορῃϊς διγδηρετηθηῖ, θὰϊ α]5οὸ ἴῃς ρΡοδίϊς ρεπεγα]ῖζα- 

τΐοῃ. ---᾿ ΟΝ μὉ] Οἱ] οβεβ τας [Ὠἰγὰ ποθεῖ οὗ [με βίσορβο, δἴϊεν ψιῖοι ἴΒε τεΐγαϊῃ 
ἴτοτω ν.δ, “" ὍΝ) Ψ ὉΠ: Ψ μι, Ὀδ]οΏρβ. --- Ὦ ὃ. πρὉΠ] ΤῊΐβ ννοτά, ν ] νμαὶ [Ο]]ονν5 

ἴῃ νι δῃὰ ν.ὃ 25 ἴαυ 85 ἴῃς γείγαϊῃ, 15. δυ  ἀθ ΠΓ δῃ ἱπιεγροϊδιίίοη, τερεαιϊηρ ἴῃς 
ἰάςα οὗ ἴδ ἰδιηΐπε αἰγεδαν ἀεβογι θεά. 1ῃ ἔανοσ οἱ 8 ἂτὲ (1) ἴδε αν κιναγὰ- 

π685 οὗ ἴῃς ἴνο οἰγουτηβίδης14] οἶδι865 ἰῃ πεῖς ργοβοηΐ ροβιζϊοη αἱ ἴ86 επὰ οὗ 
ν.Ἷ, Αἰ μου ρΡὮ πεοαββαγν ἀςρεπάεπηϊ οπ γ»5)) οὗ ν.δ; (2) ἴδε τεάυπάδηογ ἱπ ἴδε 

ταροι τίου οὗ Ὁ» ψ ἢ [6 πυπλεγαῖὶβ; (3) ἴῃς υἵῖος εχίγαναραπος δηὰ ἰδοὶς οὗ 
Ῥοοιῖςδὶ ἔοτος ἰπ ἴᾷς ΨΠ0]6 ὀχργαββίοῃ; (4) ἴδε ἱπιροββϑ 1} οὗ βεουπηρ ἃ 

δΥτωτηθίτοδὶ βιτυσίατα ίοσ ἴΠ6 ρόστῃ 1 τΠὶθ Βοοίίοη 18 ἴο Ὀς ἱποϊααεα; (5) ἴδε 

Ἰδοῖκ οὗ τοδϑοῦ ἔοσ ἀνε] ηρ αἱ βοὴ Ἰδηρτἢ ὁπ ἴῃς ἀτουρῃΐ, ν ἤδη οἴμεσ οδ᾽ δπλὶ- 

ιἰε8 ἃγε, ἴΏ βόΐὴβ οδ868, ἰγεαῖϊςα ἴῃ 8 5ἰηρὶς }ΐπ6. --- ΘΓ] ΟΥ. Ἴσθι ; Οοεῖ 

(Ε»":.), ἴο]. ὦ, βρέξω, “ον (8ο συη., Νον., ΕἸΒ.); δυιῖ ΑΖ, [μου ρἢ ὑποχ- 
Ρεοϊεά, πιᾶὺ Ὀς ἱπεηάεὰ ίοτ ἴῃς 58 Κε οἵ δ] }τογαιίου (Οεῖ.). --- 8. }200)»] Θδουϊά, 

ἴῃ ΔΩΥ οδϑς, βἰδηὰ οἰοβεὶν σοπηεοϊεὰ ἢ ᾿ Παΐ ργεοαάςαβ; 6ὅ καὶ συνασθροισθή- 

σονται, τεδάϊῃς Ροββὶ ΪΥ ὙΨῸν; οἷ, Νὰ. 1611 (Ννο].), 50 5. 

1 ἢν οἵη. 41] οὗ νβ.7: 8 δἃ5 ἃ ἰαῖοσ ἰῃηβογίίοῃ οοζηϊηρ ἔγομι ἴγο δδηάβ, (Ὡς βγεῖ 
οὗ ψὶςο ἢ οοπϊίυϊε ἃ βἴίγσορμε Ἴοπδβίβιϊηρ οἵ νυβ.75 α- ὃ δυάδὺ ((ἢς τείγαϊῃ), 
ψὨ}]Ὲ ἴῃς ϑεςοπῃά ἐυτηϊβῃεα ἃ νατίδιίοη οὗ [Ὠϊ5 βίτορῇῆς, σοῃβίϑιὶηρ οὗ νϑ5.7 4 β. δ 

(ἰποϊυάϊηρ ἴδ τείταϊη), ψῃϊς ἢ οτερῖ ἱπῖο ἴῃς τοχὶ ἔσοπι ἴῃς τηαγρίη. ΤΏ 6βε ἵτο 

δῖγοΡὮἢ 65, δοοοτάϊηρ ἴο [,ῃγ, ἀἰβεν ἴσοι [ἢ ς οτὶρίπαὶ βίσορῃθβ ἴῃ μανϊηρ οὔς 

τῆοτα ᾿ΐης δδοῖ, δπὰ {ΠΥ ἱπίοεσγγυρί ἴὴ6 ῥσορυοββ οὗ ἴ86 τπουρηϊ, 8116 [ΒῈΥ 

8150 οἱοβεἷῦ τγοβεῦ]ς 8117 (ὁπάογβεὰ ὈΥ Νον. Ζ42Ζ. ΧΧΥῚ. τ64). 

θ. 7 αἴο 1 τυᾶς τυὴο σαῦέ Ὁ γομῇ Ὅῆδ φῬγοποῦῃ ἰ5 δι ρἢδῖςο, 
δηάᾶ, ψιτ τῆς ῥδγίο]α Ὧ2, τηᾶσῖς ἴπΠ6 σοηίτασδι Ὀοΐνγοθη Ὑδν ἢ 5 

αἰἀδ οὗ Ῥυπὶβῃπηοηΐ δηά {πΠ6ὶῚ σοηάυςί ἀοβοσυ δα ἰὴ νϑβ." ὅ. 

-- Οἰκαπηεες Οὗ ἐκείλ Νοιπίηρ ἴο δῖ, ᾿Ἰπιεγρσεϊθά ἴῃ ἴῃς ΤΟ] νης 
ΤΑΘΙΊΌΘΓ 85 “ἴδοῖκ οὗ Ὀγοδά," 2.2. μαριῖμε, οὐ ἴῃῇ6 τεαυδῆον οὗ 
[δλταΐμθ ἴῃ Ῥα]θϑίηθ, οἴ. ση. 12} )Ζ6᾽ 415 Βα. 1 25. 21 1 Κ. 17.." 
ΤΠἼΘ τηθδηΐϊηρ εἰ ῥίαϊν, ἰανοτοα Ὁγ βοπλα οὗ ἰδ νεγϑίοηϑβ (0.5.), ἀο 65 

ποῖ δοςοζά ΜΠ [Π6 ΘἰΥΠΊΟΪΟΡΥ οὗ ἴῃς ψοτά, ἴῃς ργδὶ 6] 5η, οσ (ἢ 6 

σοηΐϊοχῖ, Τῆς 1ά68 οὗὨ “ἱπῃποσθηου οὗ δαϊϊηρ ψηδὶ νγὰβ ἰογσυἀά θη,» 
ΟΣ ἴῃδῖ οὗ “ ΕἸ ΡΓΪΠ 655, ᾧ 15 ηοΐ ἴο Ὀ6 ἰουπά ἴῃ ἴπ6 νογχγά. ---- 75 αἤ 

γομ» εἴ 45} ΤῊΘ σα πλ  γ τοίεττεά ἴο δβεοϊεα (6 ψγο]6 σου. 

ϑισἢ ἰλπλϊηθ5 ἅττα σεοοσάςθα 85 ἢανὶηρ ἰάκθὴ οἷδε ὑπάοσ ΑΠΔΌ 
( Κ. 1η72, δῃὰ υηάεξσ Τεπογαῃ (2 Κ. 453 8.), Ὀὰϊ τῃς τείδγθηος 
ΠΟΙΘ 15 ὈΧΟΌΔΟΪΥ ἴο 4 ἰαῖθσ ἐδλῖηθ οὗ ψῃοἢ πὸ τοοοσγὰ ἢδ5 Ὀξεῃ 

Φορος, Δ ΓΓΘΙ, δεῖ, " Ἑδτηθ,᾽" 228. { ΟθὉ. {Ν. 
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Ῥτγδβοσνοῇ,. -- 3 υέ γε 414] ποί γείμγη 19 μι] Ὑδινεῖ ὄχρεθοϊεα τῃ6 
ΟἝΙΔΙΩΙΥ ἴο Ὀσηρ ἴῃ6 ΡΕορΪς ἴο {ΠΕῚΣ 56 η565, Ὀυ1 ἴἴ {4116 ἴο 4ο 50." 
ΤῊ 5 Ἔχργεϑϑίοη 15 οοτηπιου δηά ἱπηροτίδηϊ (εἴ. Ηο. 6᾽ 14} 5 15. τοῦ 
4156. 2. 155. ἰ Πὲὶ 4 20 515. 445 κε τ 5. γ 2 (ἢ. 653: 8. Ῥς, 
η83) Μαὶ]. 37), βίῃες 1 ψ ἢ τλς Ν. Τ. ἀτεεκ ἐπιστρέφειν (4.». Αοἰ5 3} 
οὗ τἰ 1 ΤΠδ5. 1) ρΙερασοα τἢὴ6 ΨΥ ἔοσ ἴῃς ἰαῖοσ ἰδ σοηϊδ πϑα 

ἴῃ ἴμ6 νογὰ “ σοηνοῖβίοη." 7 --- . 7 αο 1 τυας τυδο τοϊζλλεί ον 
γος ἐὼε γαΐῃ]} 1,4. οὗ ταῖΐη νᾶ5, οἵ οοῦυγβθ, ἴῃς οσοδβίοῃ οὗ ἴῃς 

αταῖης ἀθβογ δα ἰῃ ν.8, Ῥεγθαρ5 [15 βίσορ!!θ οὐ᾽ σί 4 }}γ ργεσεαθά 

(ἢ ἴῃ ν.6. [Ιῃ δὴν οδβὲ ἴῆες ἰἈπλίηθ δηᾶ ἴῃς ἀτουρῆϊ τὰ ἰσεαϊθα 
ἀἰβιιης Εν. --- λ γεέ λέγε γεριαϊπεα ἐλγές »ιορίδς ἐο τὰς λαγυές 
ΤῊΙΝ οἴδυβα, ψ ῃ]Οἢ 15 ἴο Ὀς ἰτοαϊεα 85 ἃ ρῖοβϑβ, ᾧ σοηΐϊδ᾽ 5 δη δχρὶ]δ- 

ὨΔΊΊΟΩ ὈΥ 5οπλς ἰαῖοσ ῃδηά 85 ἴο ἴη6 αδίδ:}5 οὗ ἴπΠ6 τι Πο]αϊηρ οὗ 

τῆς τα. ὍΤῆδ ᾿ΠΙΟΥΡοΪδῖου τὺ ἤᾶνα δα ἴῃ τα]ηα εἰἴογ (1) [Π6 
850-(4]16α ἸαῖζοΓ ταίῃβ οὗ ἴῃ ἰαϑὲ οὗ ἘΘΌΓΟΔΙΥ οΥ ἢτϑὶ οὗ Μασγςοῇ, [ἴῃς 

Παγναβϑῖ ὈδρΊ ΠΡ, ἰῃ 50ΠΊ6 5δοίοηβ οὗ [6 σου ΤΥ, ΑΡΓΙΪ τ᾿ δηά σοῦ- 

Ὠηυΐϊηρ ἰηἴο [ὰπ6 ; [15 ταῖῃ [611] ἤθη ἴπ6 ρταίῃ ψὰ5 Ὀδριπηϊηρ ἴο 

ετον, δῃηὰ νψἱτῃουΐ [ἴ ἴῃΏ6 οτῸρ5 ψουἹὰ Ὀ6 τυϊηεα (Ὀυϊ 5ε6 Νονδςᾷκ, 
135); 8. οἵ (2) ἃ ἀτουψῃϊ ἰοῦ ἴῃ6 δηΐγο ἴὭγθα τηοητἢ5 ργοοδάϊηρ 

ματναβῖ; ἢ οἵ (2) ἴδε ταίῃ νι οἢ [6}} ἴῃ ἴῃς ἰδίου ρατί οὐ Αρυῖὶ, {παῖ 
͵5, ἴῆσϑθ τηοητῇ5 Ὀεδίοτα ἴπ6 {ππἰἰ Παγνοϑῖ, ἢ ΟΥ ψΊ ΤΏ η ἴγΘα το τἢ5 

οἵ τῇ6 ἰαβὲ οὗ ἴπ6 ρταίῃ μαγνεϑίῖ ἴῃ ἴὰπα; ΒΒ οὐ (4) ἴη6 ἈξαᾶνΥ ταΐῃ 
ἄυδ οἷἰχ τῃηοηϊῇβ Ὀδίογε Ὠασνοϑβῖ, ζ.Ζ. ἰὴ Νονθι Ὑ δηα ὈΘΟΘΙΏΡΌΕΙ, 

φησ ἰῃ τηἰ5 οά56 Ὑδηνοῃ Πα πὶ με] 4 ὑπῈ} τἄτεα τηοητῃϑ 

Ὀείοσα τῃ6 δαγνεϑὶ {ἰπ|6, ἰπαὶ 15, 0π10}] ϑοπγδῖτηθ ἴῃ [δηυδτγ. 7 -- 

Καΐπ πῤορ ορμό εἰν] Νοί δ ἰηΐδθσγναὶβ, Προὴ νδγίοιιβ οσοδϑίοηῃϑ, ἢ 

Ὀυΐ ἱπ 106 ῥΑγίίουϊαῦ οαθ6 ψηΐϊοἢ ἴἢ6 ῥσορῆεῖ ἢδϑ ἴῃ τηϊηά, τῆ8 

ἴεηβ6 ἀδηοιηρ νἱν ἃ ταργεβθηϊαίίοη. 88 Ὑδην ἢ 6 τεργοβϑεηϊεα 

85 ΜΠΠ ΠΟ] ηρ ταῖῃ, δ Πουρἢ ἢε ρᾶνε ἐν ἄξηοε οἵ Ὠϊβ ΡΟνῈΣ ἴο 

Ὀεβίον ἰξ οἡ σοτίδίη οἰτ65, ψῃ] ἢ βιοοά ἴῃ ϑἰτ Κίηρ σοπίζαϑὶ ἢ 
ἴῃοβϑε ἴτοτῇ ψῇῃϊοῇ ἃ ψγὰ5 ψι Π614. ΤὨΪ5 ΡῬῃοηοιηθηοῃ 15 ἢοΐῖ δῇ 

ἀποουητηοῦ οἠδ ἰῃ Ῥαϊθϑιίησ {|| οἷ, 7. 6555. -- 7}, 8. Οὐε πε 

8. 0 ὴ ἴδε δποίδηιϊ θα] οἵ τῃ αἱ παΐιγαὶ οδ τ 1165 τα δὴ ἱπαϊοαίίου οὗ ἀἰσρίοαϑατα 
οἡ ἴδ ρϑτὶ οὗ ἴῃς ἀοἰῖν, ἀπ σοπϑεηυθητν οὗ 5Ϊπ οὐ ἴΠπ6 ρατὶ οὗ ἴΠ6 Ρεβορῖο, ν. σΑ58. 

Ι, τόρ, ; 2726. 73-76. {Ὁ γ. Το 450 Μαδαςγῖ. 

ᾧ 7.5., Νἃ., ϑοῃτό., ΗΙ., Κα., Οὐ., Μίϊ. [ Εοϑ. {4 7ετν. 58 ΒΔ, 
Ἠ ΚΝ «., Νον., ΟΑΒ5., Ὠγτ. Ὦ Μῖι., τ. δύ Νᾷ., Εν. 
[ΠῚ ΤὭοτηϑου, 228. 11. 66. 

Ἡ 



οϑ8 ΑΜΟΒ 

δεΐηρ γαΐρφαῖ μῥοη αηα ἀπολο πε, τυλίελ τυᾶς᾿ πο γαϊμόα τῥογι, 

αγγίηρ με, ἄυο 97, ζάγες εἰ πὲς δια ρΡΟΡΊρ περι ο»16 εἴν ἴο ἀγίπξ τυαῖεζ 

τυΐϊζάομ δείηρ σα βεα } ΑἹ ἰπϑοτιοη, ν Π]οἢ σϑα ]γ δα 5 ποιῃϊηρ ἴο 
[Π6 Ρῥἱοΐατα ΔΙγαδαν ργοβθηϊθα, πδάα ὈΥ βϑοῖῆθ οὔθ ψΏοΟ [611 ρϑυῇδρ5 

τῃδῖ ἃ ἀδβοστιρίίοη οὗ ἃ ἀγουρῃϊ ψὰ5 τηροσχίεςς [Ὁ 1ἴ ἀϊὰ ποῖ ἱποϊυάς 

[Π6 σΟΌΠΙΓΥ 45 ΜῈ}} 85 ἴῇ6 οἷ ; [86 Ιηἰοτροϊδίοσ, ἤονγενεσ, ἰοσροῖβ 
ἈΙΓΏ56 ΙΓ δηα ἴῃ ἃ νϑὺὺ ἰδυϊοϊορίοαὶ νγὰγ ροθβ Ὀδοὶς ἴο ἴῃ 6 οἰ[165, ὕνο 

ΟΥ ἴγ66 οὐ ψῃ ἢ πα σαργεβϑθηῖβ 8ἃ5 δχῃδυβίεα Ὀδοδυθε οὗ τῃ6 

ἀτουρῆῃϊ, δηα 45 βἰασροσίηρ ἴῃ {ΠΕΡ πυοαϊκοη θα σοηαϊτίοη ἴο ἃ τποσο 

ἰανοτϑα οἰ, ἤοΓα, δου 41}, [Ποὺ ἀγα ἀοοτηθδά ἴο αἰξδρροϊπίσηθηϊ. 

Ηον του ΚαΌΪΥ 1Π15 Ρ οἴυγα σΟϑο τ Ὁ]65 {παὶ ρσίνθη ἰη 6 19, νῃϊοῇ 
τηιϑῖ 4150 Ὀ6 ἰγεαϊθα 45 δὴ ἰῃϊογροϊδίοηῃ ! " --- ϑ'ψΖ γὲ 414] πο γέζμ 7: 

τρμὉ 7:4] ΤῊδ τοίγαϊη, νῃ]οἢ οοηίδίηβ, ἃ5 ΜΊΟὮ6Ι1] ἢδ5 5414, “ἃ 

ψοτ]ἃ οὗ ραΐῃεις ἰδηάογη655.᾽" 

Θ. 9)] Οοττεϊδουῃ, ἐχργεβϑίηρ σοζτγεβροπάδῃςο, Βεγα οὗ ἃ τεϊγ υϊουυ οματ- 
δοῖεγ, ῃοῖ 51]1ὩΡῚῪ οἸαρ ἢ δβιζίηρ ὩΝ (Ρ.), ποῦ 0) (Μαιυ.), θυϊ [δε νψδοῖε 

τπουρπὶ (ΒΑ., Βεδυ., ΝΥ» ε.); εἴ. πῃ. 205 05. 2418 2 5. 1218 ΜΙ. 618 (5Ξεε ΒΙ)Β. 

5.0.» Ὁ) (4) Ρ. 169; Κᾶῦ. 394 6). -- ὈῺΦ 1})] Μψετβίοῃβ (υ.".) βεβθῖ ἴο ἢᾶνε τεδὰ 

ἴθ, ἴμε τοοῖ οὗ ψΒῖςο ἢ 15 υϑεὰ ψ| γΦ ἴῃ [ε. 3139-80 ἘΖ, 183, 1ἢ]5 τεδαϊῃρ ννᾶβ 

ἰανοτεὰ ψ]πουΐϊ σοοά τεδϑοη ἰη Β5Ζ.12; οἴ, [,Ὧρ. ΒΛ). 201; ἴ8ε ρῆγαβε ἰ5 ρεουὶ- 
ἰαυὶν βιρηϊβοδηῖ 85 ἃ ἤρυγαῖϊνα ἀσβίσηιδίίου οἱ ἰδηλῖπα; οἷς "59 70) απ. 2οῇ 

Ῥς, 265 γ318, οἰδαρερῖδες οὕ 71} ἀαραῖς. ---- Ὁ} ϑιγοηρον ἴμδη ὃν (οΓ. 1,8. 340); ὃχ 
τοργοβεηΐβ ΟἿΪδγ πε αἴ γεείίορ, Ψ ἴῃς σηαϊρηπιε οὗ ἴῃ 6 ρυγροβε (ΕἸεϊδοδεσ, Α1, 

δολγίζερ, 1. 402 [.). ---- Ὦ. ὉΦ2}] ἘΘΑΙγ ἃ σἀοτυεν, οὐ ὀτγο 97 γαὶμ, υβϑεὰ (1) οἱ 

δουπάδηϊ ταΐη (ἐ. 1 Κ. 1714 1841. 44); (2) ἴῃ ΡΟΘΙΓΥ ἔος "9, ἴῆε ρεπετὶς ψννοσζά 
ἔογ ταῖη; δεῖ αἷἶϑο (3) οὗ ἤξᾶνυ νἱπῖοσ ταΐῃβ (ἐψ. (ἰ. 211}; οἴ. 1χν. 264); ςἴ. αἶ5ο 

πν, Ηο. 68 Πι. 1118 7ς. ς3Ξ4, πτλο 7ο. 238 9, 847, εαγὶν γαΐπ, ΦΟΟ ]ς. 32 

Ῥγ, 1616 Ζο, τοῖ, ἠαμεν γαίῃ. Οἡ ἴΠε86ὲ ψογάβ, βεῈὲ Βοῦ., 8...21. 429.; Ομδρ- 
Ἰΐη, 6. 1883, ΡΡ. 886.; ΚΙείη, ΖΦ ΟΙΝ. 72 ἴ. --ο Ὑψ 2] Κῦ. 401 «. --- πφὸν] 
Η. τς, 2ὁ,; ΟΚ. 134 ὁ. --- ΠΟΘ] Νοῖ ἔγεᾳ., τ. ὃ 114 (4), Ὀυϊ δααυὶΐν. ἴο ἃ 

νἱν!ὰ ἱπηρί., ΟΚ. 112}, ποῖς; 50 αἷδο ΟΝ (ν.8). το ΓΝ... ΓΠΝ] ορδ. .. 
αμοίλεν, ΟἸΚ. 130 ἐ, ποῖς 3. --- πρῦπ] [Ιηἰτοάποίηρ ἴῃς ἤτοι οὗ ἴῃς ἔνο οἶτο. 
οἴαιιβεβ, 11. 45, 36, Ὦτ. 8 1ός. --- ΟΣ] Νοῖ 24 Ρ. δάἀαγεββεὰ ἴο Ὑδῆνε, 
ΠΟΥ 24 Ρ. δἀάγεββεά ἴο ἴδε νδῖεγ (Ν8.), ποῦ 34 ρ. υϑ6α ᾿πηρουϑο ΔΙ, ποῖ 

2» υπάεγβίοοα 845 βυδ)εοῖ (Εο5., Θοἢτδ.), Ὀυαΐϊ 24 Ῥ. ἔετῃ. (ΞΞ πευῖ.) ἱπιρί. 

(Μαυ., Ηἰ., Ηἀ.), οτς ἴο Ὀ6 τοδᾶ Ὕϑον ψ ἢ 6ὅ δπὰ ἘΠ (νυ.:.), ΟΚ, 144; Κδ. 
323 ὁ.--α 8. Ψ),] Ετεᾳ.; 11, 29 νισνε τὐτὰ μρσίεαάν σαΐΐ, τὰ 50, οὗ ἃ ἀτυηϊατγὰ 

δΟη ἴδε πιοεϊῃοὰ οὗ ννδῖεσ ΞΌΡΡΙΥ ἱπ Εαβίεγῃ οἰζίεβ, νἱΖ. ΌΥ οἰβίεσηϑ, οὗ, ἴπ 6 
Μαβμᾶ ἰπϑογίριίοπ, 5. 9, 24ζ.; ]ς6. 218 ἃ Κ. 1881 1, 611 15. 3616 Ῥγ, υἱὅ Επο, 1 
2 (ἢ. 2610 ΝΕ. 95, ὅες 5. Α. Οοοῖκ, ατί. “" (οῃμάιι 5 ἀπ Ἐδϑογνοῖγβ," 348..; ΒδῃΖ. 

Αγελ. στ. ,ϑοΐ.; ΖΟΡ ΟΊ, (1878) 132-76. 



τν. 8:9 99 
(15. 2430), οἵ ἃ Ὀ]ΠΪπὰ τιδη (1.8. 414), οἵ ομε Ἴχβαυβίςὰ (58. 5915). ---- σῦν 09] 
ὕεεὰ ἴο ἐχργεββ δ ἰπάεβηϊί ες πυτηθοῦ, ΟΚ. 1345; Κῦ., 5414. 163, 212. -- κῦ.γ] Ξξ 
τοι ἐλοτ. 

9-11. ίρλϊ 97Γ ἐγοῤε, ῥεσηέσριες αρμα τυαγ, αρα ἐαγίλφμαξες 

ἄσαυε χμεϊζα Ὁ ἡγατυ γος το »ι6, Ὧδε ἴἤγϑο βίσορῃθϑ σοῃοὶαάδ ἴῃ 6 
ἔἤνε ψηϊσο ἢ ἤάνα ἴῃς τοίταίη. 

Θ. 1,0 .2}] [οἹ]. ἴπ 45. ὉΥ ἥ»γωδϑο -- ὙἼ231, 8Δῃ ἰπδουίίοη ἔγτοτῃ Ηρ. 217; οἵ. 

Ὧι. 2833. Κὶ. 8317 (56ε}.). --- Γ3 5] (6 ἐπληθύνατε -Ξ ὈΓΛ3 ΣΙ; 50 8150 ὅτ. - εχ. 
(δο αἷϑο Οεῖ.); Ὀυΐ τεδὰ "3, ἴο ψ Ὡς ἢ Οεῖ. οδήεοῖβ (1) τδαΐ 53. εἶβε- 
ὙὮετε δ85 ΟἿΪΥ ἴῃ 868 δηὰ τίνοτβ 88 ΟὈ]δςοῖβ, Φ2) δἰ ψᾶγβ Ὀεΐῃρ υβεὰ οἵ νερεῖα- 

ἰίοῃ, δπὰ (2) παῖ 1818 επιεπάδιίίοη ἀεβίγογβ ἴπδ οοηίγαβί ἱηϊεπάεα ὉΥ ἴῃς 

δυΐμοτ, νἱζ. “Υου ἱπογεδϑεὰ γουγ ρσαγάθῃβ δηὰ γουγ νἱπογαγάβ, ουΐϊ γουτῦ ἤξ 

ἴγεοϑβ δηά οἷϊνε ἴγεθβ ἴῃε ἰοουκῖ ἀενουγεά," Βυΐῖ [Ππ6 ςσοῃίγαϑι εχὶβῖϑ ΟὨΪΥ δἴϊεσ 

ἴδῃς ἰεχὶ 845 Ὀδεὴ ετηεηάεα ΌγΥ Οεῖ. ἱῃ οτος ἴο ργοάυςς 1; ἴῃς οἴδηρε ἴο ἴδῃς 

2ὰ Ρ. ἰῃνοϊνεὰ ἴῃ Οεἰ.᾿5 τεδάϊηρ 15 ἴοο δργυρῖ; δῃὰ 2ὍΠ 15 υδεὰ οὗ οἴδες 
τΚὨϊηρβ [88ῃ τίνοτϑ δα 5688, ἐς. [6. 212 (1ῃε Βεᾶνθῃβ); Τὰ. 161 ἔ (ρτεδη 1} 65); 

ἘΣ2. 197 (ραΐἶδοςβ); ΖῥὈ. 35 (βίγσεεί5); 2 Κ. 10} ([]δηὰ4, ᾿ΒουρΡὮ ὉΠ 5βουϊὰ ρεῖ- 

Ὧδρϑβ Ὀς τεδὰ δετζε). ---- Ὁ9.,}2} 158 )οἰπεὰ γΥ (5 ἢ τ λδῖ ῥγεσεάσβ, ψ Ὦ}|6 Ἐ 
τηδῖὶςε8 ἴῃς αἰν᾽ϑῖοη δέου Ὁ ΟἼΣΥ. .-- Ὁ] (ὃ οὐδ᾽ ὥς, 30 αἾ80 ἴῃ ν5.}0-11-- 10, “2] 

(ἃ θάνατον; Ἔ »"ογίερι, ὦ ἸΖαω; Φ κρλ0. -- 22] Ζεγάπεν (71.5.. 1888, 

ὈΡ. 249 ἴ.; 80 α͵30 Ναὶ.) 33. -- 2] Ὑδεσς ἰβ Ὡὸ στουπὰ ἴογ [πε τεδαϊηρθ: 

2. (Οτ., 30 150 ΕἸ}., Οεῖ. ); ϑι-.. (Ηοῆπι. Ζ΄ ΚΜ. 111. 103}; (3.2 ΞΞ ) Ὁ5.03 
(3: ΞΞ. ) 2} Ὁ Ὁ» (Ηα].); οὐ (Ζεγάπεν, ἔρε. εἶζ., 80 850 Νδ].). --- ΦΝ 2] (ὅ ἐν 
πυρί, τολάϊηρ 3; 30 αἷΞο 6 Ηξεδτ. Μ55. (50 αἶ5ξο Ζεγάπετσ, ἐρε. εἶδ, χα]... ΕἸΒ..- 

Ὁ52ΠῸ]} (ὅ ἴῃ βοπιε Μ55. οἵη. 53υ[. ψν ὮΠῸ 85. το εν8 «ἀπ 2οῦνα (γον τίρηολ), 
οοπηθοῖπρ τ ΨΠ ἢ ἥκω (56}0.). --- ὈΞΟΝ21)] Οταΐ 5 ν]τἢ (5.5), Α., Σ. (80 Νῆε., 
σε. Νον., [δῃτ, Ηἰγβοῆῖ, Οεῖ., ΗΔ4]., Βαυπιαπη). ΕἸΗϊορὶς Ξε Ὀ9Ρ ΝΥ; Ζεγάποσ, 

ὈΞΟΜῸῚ ΞΞ Ὀ)Ὃ (ὦσε. εἴδ., 80 α͵3ο Ναὶ.); ΕἸΒ. γ0Ν 2, Το] ονίηρ 65λΛ8, Μακῖὶ οι. 

9. 7 “»ιοίξ γομμ ἙἘδοΐ οὗ ἴῃ6 ἥνε 5ἴσορῇε Ὀδρίης ἢ ἃ νετῦ ἴῃ 

(ἢ6 Ῥοτγίδοϊ 1:ϑῖ ϑηρίίαγ; οἵ, (1) 77 12 τᾶς τυὴο ραὺξ γομ (7 α»ηηπε), 

(2) 71} τυ΄ς τυο του λλεία ,ονι γον γαΐη, (3) 7 ςριοίξ γον, (4) 7 

σεμΐ μῤοη γορ ῥεεδέζηες, (5) 7 ουεγήμγηξα γοι. ---- ὠ δέῆσλέ απα 

ἄσεα»γ] Βοῖῃ ννογάβ ἀγὰ υϑεἀ οὗ ῃυμηδη αἀἰβθαβαβ ἰη Ὠΐϊ. 283, ΤΠῈ 
ἢγϑῖ 18 [ἢ βοοσοῆϊηρ οὗ ἴῃς δαϑὶ νη, οὗ. τ Κ. 85.2 Καὶ, τοῦ 2 (ἢ. 
6 15. ,η} ΕΖ. 17}; τῆς βδεοοηῃά, τοϊάθν σαυβεά ὉΥ ἀδηρηθ85 
δηά ᾿εδῖ, μανίηρ ἃ γδῖϊονν ἀρρϑάγαηςθ, οἷ. [6. 4205. --- 7 ἐαϊα τυαεΐξ 
)οω σαγαξης απα υἱπεγαγας ΤῊΙ5 τεδάϊηρ, οὐ 1ἢ6 Ὀαϑβῖ5 οὗ Ὗν ε]}- 

Ὠδυβθη᾽ 5 δπγχδηαζίοῃ, 58 ι5ῆ65 ὄνοσν ἀδτηδηα οἵ ἴῃς σοηῖοχῖ. ΤῊΘ 
ἀπἤου 65 οὗ ἴῃς οἱὰ τοχῖ ἃτὰ βθθὴ ἴῃ ἴῃ εῇοσίβ ἴο τδηβϑίδῖα ἰϊ, 
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Φ. 5. ΤΑΔΩΥ οὗ γουῦ ραγάθηβ," ἴ1ὴὩ6 ταῦ Ρ᾿ γίηρ οὗ γοῦγ ρατάδηϑ, 
ΥΟῸΣ ΓΊΔΗΥ͂ ρΑΓάθΏ5, ᾧ ΟΥ το ἢ τ]άον ὃ (ἰακΚίηρ ΓΙ ἢ τ ῆδῖ 
ῬΓΘΟΘα65), ΟΥὁὨ 85 8η δΔάνετῃ, πιοϑβῖ, οἔἴϊθῃ. [ ----- Υμ7 ἤ ἥγέες αμπαὶ σφε 

ἥγεές {ὼς ἐρεμδ’ ἀφυομ»ε ΨΥ 5 τη θὴρ 1 15 ὩΟ ΙΟΏΡΘΓ ἤδο65- 
ΒΑΓ ἴο ἀἰδοι55 ν Ὠοῖθοσ οὗ ἴῃ 6 ἴουγ ἤουη5, ραγάθηῃβ, ν]ηεγατάβ, ἢρ 

{τ 65, οἶἷνε ἴσθϑϑ, ΟὐΪγ ἴῃς ἤτοι ἀδρεηάθα οὐ “1 ςιηοῖς," οὐ {πὲ 

ἤτοι ἴνο, ΟΣ ΠΟΏΘ,Τ7 8}} θεϊηρ ἰακδη 85 ἴἢ6 οὐ]εςὶ οὗ “ ἀενουγαά.᾽" 

ΤὨε ψοζα ἔοσ ἰοουβῖ 15 ἃ βοῆσαι ψοσὰ τηθδηΐϊηρ ἴῃ 6 οἠδ ἴῃδῖ ρῃ Δ ; 

εἴ. 7ο. τ' 225. ΤῊΪ5 νἱὶ 5 ἰατίοη ψγὰβ ποῖ ἰηἰγεαιεδηῖ, Δηα νγᾶβ αἰνγανβ 
αἰϊοηἀθεα ἢ τἢ6 ρτεαϊεδὶ ρῬοβϑί ας ἀεβιπιςτίοη. 11---10. ΖΖε 
2εεπέέπες αὐ “6 »ιαπρον οὗ Ἐρυ δ Τὴδ πᾶν ῬΟΞ51:}111165 οὗ 

115 διηρίσυουβ ρῆγαθα αν Ὀδοῶ 5εἰζοα ὕροὴ; ἴδ βοηάϊηρ οὗ 
1ῃ6 Ρεβίϊομος τγὰϑ (1) σα ἃ5 5 ἴῃς ἀσδδίσυοίοη οὗ Εργρί᾿ 5 
βτϑίρογῃ ; ὃ8 (2) ἃ ν᾽ 5: ἰδιοη ὑροη ἴῃς νιοκΚοά, ποῖ [ῃ6 τρῃΐοουϑ, 

85 Ψὰ5 ἴῃ6 σα56 οὗ ἴῃς Εργρί[ἴΔη5, 845 ςοτῃ ραγεά ψιἢ ἴῃς Ἡδῦτενβ ,}| 

(3) 85 1{15τ86] γεσα (σοά᾽ 5 ΘΠ ΙΙΥ 45 Εργρὶ μδά θδεὴ ,4{ (4) 5εηῖ 
Ὦ116 ἸΘῪ ΕΓῈ οὐ [ΠΘΙΓ ΨΥ ἴο Εργρῖ; ἴ (5) 56εηὶ οι Ἐργρῖ, 

[1ι. οἡ ἴῃς νὰν οὐ ψῃϊοἢ ΟἿΘ ΠσΟΠΊ65 ΟΠ] ΟΥ ρο65 ἴο Εργρί; "5 

(6) ἰῃ 186 88π16 ΨΨΑΥ͂ ἃ5 ἴῃαϊ ἴῃ ψΏΙΟ 1ἴ ψγὰ5 βδεηΐ δραϊηβδὶ Εργρὶ, 
οἴ. 15. τοῦ, ΤΤῚ (7) 7081 85 ἴῃ Εργρῖ, [με Ὠοπγα οὔ 6 ρεβί] δος, 11 

“ἃ τῃοστουρσῃϊγ Εργυρίίδη ρϊαρσις,᾽ 888 “ψῈ [Π6 5δηδ βον ΠΥ δηά 

ΤΩΔ]Π ρΡΉ Υ "ἢ ἢ ψὨΙΟὮ 11 νἱϑιῖ5 Εργρῖ, {{Π]}- δίἴῖοσ. τ1ῃ6 τδῆποσ οὗ 

Ἐργρι 44 [0 οἐ65 ἴλ6 ῥσορῇεῖ μᾶνα ἴῃ πη ἃ ραυγι οὐ] αγ Ὠἰδιογι αὶ 

ἐνεηῖϊ Νο. ῸΓΣ ἴΠδ δϑιγωηδίίοη ἴη ψῃϊοῃ τς Ἡδῦτγενβ τερασγαθά 
ΡΘϑβ. 6 ῃς6 45 ἃ ΡυΠΙβῆταθηϊ ἴου 5ἰη, οὖ. Πν. 2655 2 5. )45.--- 7 εἔστο τοί ἵὰ 
ἠλε «τυο» Δ] ἘἈδίογθησα 15 τηδ46 ηοΐϊ ἴο ΔῺΥ ραγίϊουϊασ Ὀδί]6, σ.. [Π6 

βδυρῃϊο Ὁγ Ηδζδοὶ δηα Βεοημδάδά οἵ ϑγτία, σῆθη [ἐοδ ΔΖ νγᾶ5 Κίηρ 

(2 Κ. 83 χχϑῖὴ Ἐπδα θὰ ταῖδοσ ἴο [Π6 Ἰοηρ ϑυγίδῃ σοπὴηϊςοϊ, νηΐ ἢ 
Ἰαβίθα τδην γϑαβ {7 --- Ζοροίλεγ εὐἱτὰ τε ἐαῤήῆηοίν οὐ γον λογ565} 

Δῃ ἱἰηϊεγροϊίδιοη, ἔξ 1 πιοδηϊηρ ἴμαῖ ἤογβθεβ 66 σαρίατοα δηὰ 

βἰαΐῃ, δ 5 88. οἵ {παῖ, ψῃ}]6 [Ὰ6 τηθη το γα βἰδίη, [ῃ 6 ἤοσβθβ ΕΟ ΟΔΡ- 
τατοα. {|| Τῆδ ψοσγά '  ἰ5, Ὠοψανου, ἤθτ6 υ864 ἴῃ Δῃ ἸΠΟΟΙΏΓΏΟΩ 

.6ΠαΑϑ5. ΤΈΕοΚβ., Μαϑυ., Μίϊ,, οὗ Ρ}ὰ, [[ ΒΑ., Εἔνν., Οἵ. δὲ. ἢος, ϑομτῦ. 
{ σον. ὁ Ηα. 4 705. ΤΊ Βαυες. 
ΤΙ ΤὙποπηβοη, 228. 11. τοῦ Νἶ; νὴ 1οπηορ, Φὲέῤ)6 Ζαμάς, 313. δῇ Ο5. 

{|| σεὉ., Εο5. 41 ( Δ]. ΡΝ ΤῊ Ηά., Ρυς ΠΠΗΙ,, Κα. 
ὁ ῥ᾽ Εν., ΟΑ5. {||} τ. {π|}Ἐα., γε. “525 Ἠος, ϑοἢτό., ΗἸ., Βα. 
ΠΝ ε., Νὸν. {ΠῚ 80 αἷϑο Βαυζηδῆη. ὁ  Ννὰ., ϑομτό., Ηἱ., Ηά., Κα. 
{ΠΠ|||||05., ὥςὈ., Εοβ., Βα. 
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586Ώ56, νΥἱΖ., ἴῃς δοῖ οὗἉ τακίηρ οσαρίϊνε (ΕΖτα οἵ Ὠη. 113), Ὀυϊ οτάϊ- 
ὨΔΙΙΪγ 1 ἀσποῖοθβ οἰϊμοῦ ἴῃ6 σοπαϊῖοη οὗ σἀρον}ν οἵ ἴῃ 6 5υπ οὗ [Π6 

οσδρῖϊνθ5. [ἢ ἔχ. 223, ἴπΠ6 νϑγὺ 15 υϑοα 45 Πέτα οἱ δηϊπ)αὶβ, [που ρἢ 

εἰβονοσα οὗ τεη. Τα Ργαροβί!οη ὩΡ ΠΕΙῸ Ξξξ δεφἱἐς δια 15 υβοὰ 

ἴῃ ἃ ἰαῖθ ΟΥὁ Αταῦϊς 5δ6εη56. Τῇ Ῥδοῦ] Αγ ἀϑᾶρα οὗ (ΠΕ τόσο ᾿προτγίδηϊ 

πνογά, ἴῃ6 δητ- Οπᾶχ, ἴῃς ἰδςοὶ τῃδΐ ἴΠ 6 ̓ἰη6 ἰπτογίοσος ἢ ἴῆ6 5ἴτο- 

Ῥἢ6, δηᾷ τῆς δνιάδηΐῖ Δ τ Βουρῇϊ ᾿ρ]16ἀ ἰη 1 σον 115 σΠυδοῖοσ 85 

ἃ ἰαῖθσ ᾿πβϑγο. --- “454 7 ἐαμεε δε σέεπελ οὐ γον ἐα»ιῤὝο γίδε 1 
γον» ποεγι ] ΤῊΘ 5] ΠΟΥ νγὰ5 50 ργοδῖ, ἴῃ6 ὑηρυγοα ὈοαΪ65 δηά 

ΟΑΙΟΔ5565 50 ΙΔΗΥ (οἵ. 15. 24), ἰ(ῃαἴ ΡΕβΌ!]Θηςς ἀγοβα, ἴῃ 6 σοβυϊ οὗ 

ΜΑΙ. ΑΞ δῦονθο, ἀτουρῆϊ [Ο]]ονεα ἰδηλῖηο, τπουρῇ ἴἢ6 οσοδβίοη οὗ ἰζ, 

80 ἤδΙα ΨΜᾺΓ [ΟἹ ον 5 ῬΘΘΌ]ΘηςΟ, που ρ (μ6 οσοσδβίοη οὗ ᾿ἴ, [{51}᾿5 

τοδάϊηρ, “1 οσδυδδα γουΓ σΔῺΡ5 ἴο Ὀυγῃ ἴῃ τηΐης δηρογ᾽" (οἴ. 2 Κι. 

οἷ 138), ΔΙ Βουρὴ βυρροτχίοα᾽ Ὁγ (ὅ, σαῃηοῖ 5ἰδηά. ---- 11. 7. οὔδγ- 
ζάγειν αριοηρ γο4] ΤὨαϊ 15, Βοπ16 οὗ γΟῸΓ Οἱ1165 ; (6 ον ΤΟΥ νὰ 8 
ον] ἀθητγ τῃαῖ οὗ δὴ δαγίμαυακε, ρευμαρ5 {πᾶὶ τηοπιοηδα ἴῃ αὐ" 

(ἢ ἢ, 1 11 θῈ τειμει οΓεα, 15 ἴσοτὰ ἃ ᾿ἰδίθσ ἢΔη4), οὐ 8016 
λυ ῃασακο ἀηβροοϊβεά;  οἴποια υπαογβίδηα δὴ ονουτῆγον ὉΥ ἃ 

ὨΟΒΌ]6 δίζδοκ ; ᾧ δηᾶ 51}}} οἴμεγβ, ἃ σεῃθῦαὶ ϑυταπληρ ὉΡ οὗ 4]] ἴῃς 

Ριεοεαϊηρ ἡπάρτηηεηῖς. ὃ ὙὴῈ ψοσὰ ὭΞΩΣ 15 δἰνναγβ υϑεα οὗ τῃ8 

ἀεοιπισίοη οὗ ϑοάοτῃ δηὰ (σοπηοτσδῇ, οἴ, αη. το Πι. 2952 15. τω7| 

13} 76. 49}3 τοῦ, Τῆδ βῃοτίῃθϑϑβ οἵ 115 [ἴπὴ6 τῇδ ὈῈὲ ἄμε ἴο τῇς 
οἸἴηἰβϑίοη οὗ βοπλα ρῆγδϑε  --- ἄς Οσοα ουεγίλγειν ϑδούον αἀπα Οσο- 

μιογγαλ] Τῆς ροϊηϊ οὗ σοιῃρδγίβοη ἰ5 ποῖ [ῃ6 τηδῆποι οὗ ἴῃς Ἦνοσ- 
ἴσχον, Ὀὰϊ 15 Τῃοσουρῇῃ 655." ". ὙΤῆδ ἴογῃ οὗ δχργθϑϑίοῃ ἴ5- 50 
ΒΓ] ᾶσ ἴο ἴπδῖ ἴῃ ὅη. 19 85 ἴο ἰεδα βδοηγδ 77 ἴο ΞΈΡΡροβε ἴῃαϊ Απλὸβ 

βαᾷά τῃδὲ ἰοχὶ Ὀοίοτο ἢ. Τἢδ υ86 οὗ ἴῃ6. νοτὰ δ ρἀϊι, ἰὰ σοη- 

(ταϑὲ ἢ (ἢ συῦ]εοῖ οὗ ὭΞΕΠ, βιγδηρο ον δπουρῃ 45 Ὀδοη τπουρῃϊ 

ἴο ῥσζονε 16 οχίβίδηςα οὗ τόσα [ἤδη ομς ρϑσβϑοη ἴῃ ἴῃ6 ἀοαῃδοδα. ἢ 

ΤῊΣ τοδάϊηρ ““ἴῆς ρτεᾶῖ ονογίῆγον," υϑὶηρ Φρἀϊ»ι ἃ5. ἃ 5ρθι]δ- 

ἔνα, 8 8 15 ργαπηπηγδίϊς δ! Ροβϑί]θ, Ὀὰϊ οὐ οὗἁ ΠΑΙΙΔΟΩΥ τ] ἢ ἴῃ οοη- 

[οχί. ---- 4πη γέ τῦῦγὲ ἂς ὦ ὀγαμα τπαϊελεα γον» ζὼς δίαξε] 1.6. γε 

ψΕ͵Ο ὈΑΓΙΟΙΥ τοβουδά, βανοὰ 85 ΟΥ̓ ἃ τρΐγδοϊς, οἴ. Ζε. 42, ποῖ, ἴῃ 6 

ἀεείγαςοιοη ψγὰ5 ΟὨΪΥ ρατιϊα] “  --- 8.ὲ γε αἰ πο ἐμγπὶ μηΐο 756} 

᾿ Θοητό,, ΗἸ,, Ννα. {Μαυ., 5. οσ, Ρὰ., ΜΙ Τ Κε, 5ι. ᾧ Βα. 
 νΏετα Ὁ 5 ὑῬσοῦδΪΥ ἰο Ὀ6 τοδά ἔουγ Ὁ Ὕ. 
4 9ε6 2 Μη, Οοἰοῦογ 1898, Ρ. 252; 50 8|50 1.6ὴ᾽γ δηὰ Βαυπηᾶηη. δι Μ|, 

ἨΈ. νὰ. ὉΠ ΘΟ ροῦ., Ηδ5. δὴ Νενν. μμ| [05., Να., Μὲ, δ4{η:. 
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νοι οἤοτὶ ψὰ5 {1016 ψῃϊοἢ Ῥτονίάδηςσε ρΡυϊ ἰοτίἢ ἴο τοϑοὰθ 5.86] 
του ἴοίδὶ ἀδϑιγιοιίοη. 

9. ")Ν1Φ32} Οη ἴῃς ατὶ., ΟΚ. 126»; Κῦ. 297 ὁ. --- ἸΓΣΎΠΣ] πβίοδὰ οὗ ΓΊ2ἼΠ, 

τῇ] 8. ρυδιησωδί δ! ἱσηροβϑὶθὶς (οἴ. Κῦ. 4025); οἷ. γε. (Ὁ.5.). τ 2.2) Ν0] 

Οἱ [δε τηδβο. Ρ]. ἐπαάΐϊηρ, οἵ. Νᾳ. 313, Κό. 252} -- 2 Ν] [τυρΐ. οὗ νἱνϊὰ τερτε- 
βεηϊδίίοη οὗ ρϑβῖ ενεηΐ, Ὦγσ. ὃ 27 (1) (4); ΟΚ, 1ογ ὦ; Η. 20, Ι α. --- 2] (ΓΕ, 
οἰ ΒοΥ πδιμ65 ἴον Ἰοςιϑῖ, 411} οὗ ψὨο ἢ ἃγε ᾿ἰἰκοννῖβα ἀδϑογρεϊνα ἴστηβ: ΠΣἊΝ (70. 

14. 236), γῦν (Να. 316), ϑ᾽Ὸπ (70. 156 15. 332), 23π (2 (Β. γ18), ὑχὺῦχ (}ι. 
2843), 2) (15. 335). -- 10. Ὁ92}] 3 ΞΞ αραΐρσί, ἴον οἴδεσ οἂβ68 οἵ. αῃ. 1613 2 5. 

2417. --ο ὉΡ1] Εοτ οἴμεσ οδϑβεβ οὗ ὉΡ ἴῃ (8 βεῆβε, οἵ, 158. 251} 347 76. 611 Νὰ. 
212 Ῥε, 6616, --- 11, Ὁ5237 32 ματι ἶνο, σἀγεορσ γου, βοπῖε οὗ γου; οἴ. Νὺ. 1117 
Ζς. 61], ---ο 0509] ΑἸ οἷά ἱπΐ. ἔογστῃ ἴῃ τῆς οβίτ. τεϊαϊίου ἢ “ν, ΟΚ. εἰς α΄; 

Βα, ΜΒ. 171. 264; Κῦ. 2334; 88 δὴ ἰηΐ, ἰἴ ρσονετῇβ ΟἽΌΓΤΝ 85 ἃ ἀϊτεοῖ 
οδ]εςῖ, ΟΚ. τἰς ὦ, γε. τεραγὰβ [8158 οἱά ἱιΐ, (οἸοννεὰ ΕΥ̓͂ ἴῃς ρσεπογαὶ {1||6 

ΟΝ 85 δη ἰηαϊςαϊίοη οὗ ἂῃ οἷά δπὰ ποὶ ἀϊβιϊποι νεῖν 15γα 6} 5} Ἰάἰοχ, ---- 
50} ΑΙ ορῇ. ρίορ., ἃ ἀρρεδσγίῃρ ἱπ ἴῃς 5Βμαγρεηεα 53γ]}]4 0 ]6. 

12. 135. Ζ7ηεγεζογε γορ «λα ε3.γ. λαῦῶἢ 2δεῤαγε 20» τλε 

τυογεί. 7 ἐς Υαλτυελ τυἦο ςῥεαᾷξς-. 

Τῆς ταοπηδί ηἰπρ βίσορῃ!εβ οὗ ἴδε ροθῦχ δανε βυβεγεὰ ρτεδι ἱπ {πεῖν ἰεχί. 
1 τρδὺ Ὀὲ δοςερίεά, ἰῃ ρεπεζαὶ, [μὲ ἃ ρατὶ οἵ ν.}2 απὰ ἃ]] οἵ ν.1δ ἀγὸ ἴγτοσα ἴπ6 
Βαῃά οὗ ἃ Ἰαΐεσ ψυῖοῦ (50 υδπι, 7 εο, τος; Οοτὶ, 7ζ.7. ΧΙΝ. 1177; 

ννε., δῖα. ΟΥ͂Δ 1. ςγ1; Ταγίοσ, 28.; 1ὅῆγ, Βα. ἴθ ΕΞ. δγοῤΑά. ΧΥ. 

δηὰ 484. 1. 153; Βυ. λευ. ἔμε.; Νον., (ο. ΖΦ ρ, 176; Βαυά, ΣΦ ἐν». τος; 

Μαιῖῖ; υϊ οὐ ἴῃς σοπίγασυ 58εὲ ὟΕΘ. ῥγοῤά. 400; Καυς. ΖΣέρδ 11. 347; 

Μιϊ., Ηοβῃι. ΖΑἅ ἢ. 111. το3; οἷ. ΟΑΘ5. 1. 201 Εἴ.; Ὦτ. 118 (). Ιἴ τᾶν Ἂς 

βυρροβοά [δῖ [δε οτἱρσιηδὶ ροεπὶ οοπίαϊ πε ἃ οοποϊυβίοη, ρτεάϊοτίηρ ἃ ρας ἢ- 

τηθηΐ Τοσα βένετα ἴπδη ΔΩΥ οὗ ἴμοβαε ψ ]ο ἢ μαά Ὀεεη ἀεβογὶ θεὰ; {παῖ [15 
Ῥταάϊ το ννᾶ58 ἴῃ ἔογῃι οοπβίϑῖοπὶ ψἹὮ ἴ86 βἴτορῃεβ ψϊοἢ ρῥτγεσεάεά, ᾿ΠουρὮ, 

οἴ οουζϑε, ψἱτπουΐ ἴῃς τοίγαϊη; ἢ [ἢ Ἰαῖος εὐἀϊΐοτ, ίοσ οἣς οζ τῆοτὸ οὗ βενεσγδὶ 

ΤΟΔ50}85 Ψ Ἐ]Γἢ τηὶρϊ Ὀς ρίνεῃ, κυ ϑιτατοα [ἢ ῥγαβεηϊ σοποϊυάϊηρ ᾿ἰη 65, ν ὨΙ Ὦ 

ἃ σΈΠΟΓΔὶ ἴῃ σδαγαοίετ, ἴον ἴ[Π6 πιοζα βρεοίῆςο βιδίοεστηεηϊ ἰπ [ἢς οτρίπα]; ἰδμδῖ 
1818 ἰαῖος εἀϊΐοσ, ἢδεσα 88 Ἔνεύγνοσο, ἰρηογεά, σοῃβοϊου ΒΥ ΟΥ ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΙΒΙΥ, 

ἴῃς ροεῖζὶς ἔοτῃι οὗ ἴπΠ6 ρῥγοάπςοιΐοη ννὶσἢ ἂς ἴῃ τηοάϊ!βεά. [Ι{ 5 ποῖ 5βἴγαῃρε 

(εον»ίγα ΝὟε.) τῃαιῖ τῇς σοῃοϊυβίοη ἤετε, 85 ρεγῃδρβ ἰῇ 15. 9, Βδουϊά ἴδ8 Ὀς 
Ὀτοΐζεῃ οἵ. 'εὲ τῦδυ ν6}] υπάετβίδηα (Πδὶ ἴῃ ἃ ταυϊϊα ἀς οὗ ςᾶ565 ἴδε οἰοβὶησ 

νοτγὰβ οὗ δι οὺ ΒΟΥΠΊΟΠ5, πανίηρ Ἰοβὶ ἰῃ ἰαῖον τἰπ|ὲ5 ἴῃς ἀϊγεοῖ δηὰ βρεοῖϊῆς 

τείοσθηος ψῃϊο ἢ ΠΟΥ Μεγ ἱπϊεπαςα ἴο σοηνοΥ, ἢᾶνς ρίνεη ρἷδος ἴο υἱΐετ- 

ΔΏΠΘ5 ΡΓΟΒΘΏςἢρ τοτα τηοάσγῃ [Πουρῆϊ ἀπά ίοση. [Ι͂ἢ νὶεν οἱ [815 ψε πδεά 

ποῖ ὈῈ βυγρτίβεὰ ἴο πὰ ἴπαϊ 116 υ5.}32.ὄ 18. ἃς [ἢ8 τηοαϊβειὶ οοηίαϊη εἰρμῖ 
᾿ἴπὴ65 (6 πυτῆθοτγ ἴοτ ἴννο βίγορ δ), [Π ΕΥ̓ ἃσε 8580 σοῃϑβίγυοϊεά [ἢαῖ, ἐχοθρί ὈΥ̓ 

ἃ ἰταπβροβίζίοη ψ Ὠἱοἢ 15 τῆοτε οὐ 1685 νἱοϊεπῖ, ἰῃς αἰνίβίοη ἰ5 3 Ὁ 5 ἰπβιεδα οὗ 

4 - 4. 
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12. 525 Ἐ ἀσεε; Φ πὸ. Οοτί (727. ΧΙΝ. 117) τερατὰβ ἴς ῥὮῆγαβα 
νΉΦο. .. Π2 83 ἄυε ἴο αἰτΟΡΥΑΡΉΥ. --- 2 30}»] (ὃ πλὴν ὅτι; Ἢ οεκανε ατζερε 

2) ς λλο ἸΖ,ας; ᾿Α. ὕστερον; Θ. ἔσχατον; Ὦ κὶ ΝΟΥ ΟΝΟ Π5Π ΝΟ ηδπ 
ὖ ΣΝ; ΕἸἢ. ἀτορβ ἴῃε οἴδυβς 5 ΠΦΡΝ ΓΙΝῚ 12 Ὁ} 85 8 βίοββ οἢ 188 Ρτεύθαϊηρ 

εἶδυβε. Οεῖ. τεραγάβ ἴῃ6 ἢγβϑὶ ἵἴννο οἷδυβεβ δ5 ἀουδ]εῖβ, Ὀυϊ ϑυρρεβῖβ 8]5οὸ [ῃδὶ 

ἴδς οτἶρ᾽ πα] ἰεχὶ πιᾶῦ Βανε τεδὰ ὉΝΎΦΟ ΓΥΡ ΓΙΝῚ 5. 2Ρ}γ, ΨΙῈΒ βεοοῃά οἴδυβε 139 
Ὑ πῦνν π2. Οοτῖ ( κε.) ᾿πβεσῖβ γ Ῥείοσε 30}. --"γν }9] Ο τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τε 

κοῦ (4); Φ ᾿νοῦ) (Ξ- Θ, ρεῖδαρβ πὶ κρυ, 5:0.); Φὺ τον πῦρ 5 
ἼΣΟΜΙ κρν Ν; ᾿Α. κατέναντι; Σ. τε κ αύνεγεεγὶς, Θ. εἰς ἀπάντησιν.--α18., Ἵν 

Ὁ] (ὅ στερεῶν βροντήν, τεδάϊηγρ “π ( 8.)». ΟΥ̓ 21)" (οὗ. 205, 21 ; οἴ. Νὰ. 

25 1.4. 24, ΝοἹ.) δὰ γοῦν (να. Νο].); 55 Ἦςῷ ἴον Ὅτ 88 γγ6}1 δβ νΔ3. -- 
55 ΠῸ]} (ὅ τὸν χριστὸν αὐτοῦ -- πΙΘῸ οΥ ὙΠΦῸ; 50 αἷβο 5γυ.- Ηδςχ. ᾿Α. τίς ἡ 

ὁμιλία αὐτοῦ; Σ. τὸ φώνημα αὐτοῦ; Θ. τὸν λόγον αὐτοῦ; Ἔ εἰοφεεέεερε δεερε, 

ΓῚ σιδι μα ξιΖ “σι ἵἴλ (ξευν πο, 5:}.); δ᾽ πὴ» πο (Ξ ντῦϑο). Οεῖ. 

τεραιὰβ "Ὁ “Ὁ “Ὁ 88 8 τηδυρίῃαδὶ ρῖο58 ἀπὰ σεδὰβ ΒΡ ἔογ Ἰπφῦπο. Ἡοῆπι., 

ΖΑ͂ ΚΚἦν. 111. 103, “πῷὸ (7.8) πριν Ὅν, βεεϊκίηρ {ΒεγεΌΥ ἴο Ὀγίηρ ἴΒ6 οἶαυβε 
ἱπῖο ΠδΥΊΟΩΥ νἱτ8 [᾿ς οοηϊεχί. Ηαὶ., ἸΌῸ γῆν ὑὔ γον, το πο} ἼὭΦ] ΘᾺ 

ἰπβογτίβ καί; 50 βϑοῖις Ἡεῦτοεν Μ995.; 50 αἷς. Οοσγῖ, 7Ζζ6.7. ΧΙΝ. 117; ᾿Α. 

τεπάθσβ }} ὈΥ χύμα, βοοά; Σ. ἑσπέραν, ἐνευΐησ; Ἐ Μαηεΐεης »νεαίμδίμαηε 

πεόείανε; 9 ἴχγμροῖ, Ἰ,αὰ, ,2. 

12. 7λεγεογε] ἴῃ νίον οὗ (6 ἰαίϊατα οὗ Ὑδῆν ἢ 5. Ῥγανὶουβ 
)υαάρτηθηῖβ ἴο Ὀτίηρ [5γ46] ἴο ἴθ γΏ,5. ---- Ζἅτς τοί 7 (9 10 “ἀεε] ΤῊς 

τιγοαῖ 15 δα ἀγοϑϑοαὰ ἴο δδοῇ ἱπάινιι14] οὗ τῆ ἠδίίοη, ἂἀηπὰ [ἢ 5 

ῬασοΙ65 τοτα νἱνιὰ. Βυϊῖ νῇῆδϊ 15 ἴῃ6 [ἢχοαϊ πη ρ]16ἀ ἴῃ ἴῃ6 νοτγὰ 

ζάως  Ιἴ ἄοοϑβ ῃοὶϊ ΓΤΕΙΟΙ ΘρΘΟΙἤ ΔΙΪγ ἴο ἴλ6 Ραηἰβητηθηῖβ ρσγοροβοά 

ἴῃ [6 ῥτεοδάϊηρ 5ἰδιοηθδηίβ, 6.9. 45," Ποὺ ἴο Ρυπῃιβῃιηθηΐβ οὗ βυς ἢ 

ἃ ἙΠμάγδαςῖοσ ἰῇ ρθηογαὶ, ΠΟΥ ἴο ἃ σοπιρίεοῖα ἀδβιίγιοιίίοι [{κ6 ταὶ 

͵α5ῖ οἰϊδα ἴῃ ἴῃς σα56 οὗ ϑδοάοιῃ δηά Οοιηοστδῇ. ξ Βιιῖ 85 δἰ γαὺϑβ 

ἴῃ ἴῃ6 οὯ56 οὗ δῴμε ἴῃ Απλοβ, ὃ δηὰ 45 δονιάθηϊ οηὶ [ἢ6 ἴθη86 οὗ [6 

[ο]ονης νοτῦ, [ τ[ῃ6 τοίδγθησς 15 ἴο ἴῆ6ς {υτὐὑτε. ἡ Τῆς ρῥτορδῃεῖ 
τἢυ.5 {ΠΟΔΊ ΑΙ γ δ" ργεαϊοῖβ ἴῃς πα Ρυηἰβηπιοηῖ, ἃ ρυπίϑῃτηθης 41} 

[Π6 ΤΟΥ͂Θ 5θνεσα Ὀδοδίβ6 ἰζ 15 ἰεῖς ἴῃ15 ᾿Ἰηἀεϊοσιηϊηδῖθ. ΨΥ Βοῖ συ οὗ 

ῬύτγροβΘ οἵ ποῖ, [6 ἰογιὰ 15 [παῖ οὗ [ὴ6 Ηεῦτον οαἴδ, Οϑα ἀρ ς0 0 

νι απα νιογὸ αὖδο {, εἴς. (, Κ. 2532, ψῃ]οἢ 15. πχοϑὲ τουσὶ Ὁ] 6 ἴῃ 115 

βρη! ἤοδηοα Ὀδοδα56 οὗ 115 Ἰηἀεβη! 6 η 6585. --- βεέσηδε 7 τοι ἐο {115} 
Τὴ νογάς “1ἢ15᾽" δηὰ “"τῆυ5᾽" τείεσ ἴο [ῆ6 βϑαῖὴθ τῆϊηρ; 2.6. 

Ὀδοδυδα [ἢ]5 ρυπηὶϑῃτηδηΐ, 80 τουτί 6 ἴῃ 115 Ὠδίαγθ, 15 ἴο σοπὶα ὕροῃ 

Φ(ρκγα Ἐοκ., ϑοῆτό,, Μδυ., Ηα. ΤΟ 5. τ Οςεῦ. 

ᾧ ΒΑ. [Κε. {4 9. Νον., Μὶϊ., ΟΑ5., στ. Ἅ:}ἔ 44 Ἐν. 
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γου. -- γεῤαγε ἰο »ιεεί {ὁγ σσοα] ΤῊϊ5 οδῇ βοάσοοὶν γε ῖεγ ἴο ἃ ΓΙ 5! ηνσ 
ὋὉΡ ἴῃ Ῥτγερασζαίίοῃ Κα τῃαϊ οὗ δὴ δοσιβοα ρϑύβοῃ νῇδθη ἴῃς ἰυάρα 

ΔΡΡΓΟΔΟΙ65 ΚΟΥ Ώδη βθηΐθησα 15 ἀρουϊ ἴο Ὀ6 Ρτοηουηοθα. 7 Νοῦ 
ἄοεβ ἴῃ6 ᾿η]σ ΠΟ Ὦανο τοίδγοῃσο ΒΡ ΪΥ ἴο [ῃ6 Παγὰ ἔδί6 νης ἢ 

15 Ὀδίοτγε θὰ, ἢ 186 ᾿πον]ῖδ Ὁ] ἄοοπι (ςΐ. [6. 46} ΕΖ. 2212 ψῇῃϊοὴ 

[Π6 παίίοῃ οουὰ ἢοῖ Ἔβοᾶρθ, νμαΐθνοσ τϊρῆϊ Ὀ6 ἴτας οὗ τἰῃ6 1η6]- 

νάυ4].8 [τ 15 ποῖ ἃ σἤδ ]θηρο, [[ Π4}Ππὴρ’ Ὡροὴ βγαθὶ ἴο ἐπάυσα 

Ὑδῆν ἢ 5 δῆρεου [ἰ 15, ἰὴ δοοογάδηος ψ ἢ ἴῃ6 ψ οἷς βριπϊ δηὰ 

Ῥύυγροβα οὗ ῬσορῇθοΥ, ἃ ς4}}] ἴο τερθηΐδηςδ (οΐ. 65, ἴο “411 ἃροη ΤΥ 

Οοά), ἰῃ οἴμεοσ νογάβ ἴῃ6 βρ᾽ ϊυδὶ ΔΡΡ Ἰσδιίοη οὗ ἴῃ 6 τῃἢγεδῖ ; [οὺσ 

ΘΥΟΙΥ Ρτεαϊοτοη οὗ αἰδαβίθσ ννᾶ5 ἴῃ 1.56] δὴ Ἔχμογίδτοῃ ἴο σερϑηϊ- 

866, ἴ'ἴῃ οτάογ (ῃδῖ, 1 ροβϑίῦῖθ, ἴὴ6 αἰδαβδίοσ τῖρῆϊ Ὀ6 ἀνοχιθά. 

γδαΐδνεσ. Ὀεΐθ]] τῃ6 παίίοη, ἴμποσο ψὰ9 δὴ ΟΡΡουζυηΥ ἴοσ ἴπ6 

τερθηΐϊδηϊ ἰηἀϊνϊάυα] ἴο τεοεῖνα ἀϊνίης ἔανοτ  --- 18. Τῆς Ἰορίςα) 

σοππρδοίίοη Ὀεΐνοδδη ν.}2 δηὰ ν.}δ 15 ϑοιηεν δῖ ὑησογίδίη. Τὸ τᾶ κα 
ν δ ἃ οἤδιϊθηρε δηὰ ἰταηβίαῖα 5, ϑωΐ (γεηιοριὀε7ν, ---- τοάο 
,)ρογηιοίά ριομρηίαΐς, εἴς., [{5 υη-Η ΘΌταῖο. Τἢδ βϑἴσορῇϊς διτδηρο- 

τηθηΐ ψου]Ἱα Ὀς 54ι|5Π664, δΔηα ἃ ροοὰ τῃπουρῃϊξ ονιαϊποα ΌὈΥ σοταὈϊἢ- 
ἱῃρ 19 δηὰ δ τἢυ5, (5 δγεῤαγε Ὁ »ιεεύ “ὦν Οσοά, Ο 2 γαεῦ, 
(358. γαλευεά, Οσοά 9Γ σε ἐς ἀϊΐξ παριθ, (55) »»γ» δελοζί, εἰς. 
Ιῃ ΔΩΥ οᾶ56, Δη 61} 0515 ἴῃ τῃουρσῃϊ τὐυϑῖ Ὀ6 ΒυΡΡ 164, Φ.., ΡΙΟΡΑΓΘ 

ἴο πιδοεῖ ἴὯγ Οσοά, Ο Ι5τ86] ! (απὰ ἀο ποῖ ἀοιδῖ ἢϊ5 ροννοὺῦ ἴο Ὀσηρ 

16 τὨγοαϊθηθα ρῥυηϑῃπηεηῦ. 2.0», ὦ 7 ὧς ἥογρι τὲς »ιοπαϊ 5] 

“ΒΥ δὶ5 ΡῬο ΟΣ ἴῃ νἹβ 016 νογὶά, νι 411} 115 ρσταηάδυσ, Ἔχίϑίβ ᾿ 

(Ρ5. το4ᾳ)."" --- Απαὶ ἀξ ἐγεαζες λέ τοί ΤῊΘ ἰην 5: 0]6 νον, 1 

ποῖ ἴδ 5ρ πὶ οὗ τηδῃ. [1 --- “54 ἀς ἐς ριαη τυλαΐ ἐς ἀϊοὶ λομρἀξ] 

ΤῊΪβ βθοῃβ οι οἵ ρίδσα ἰη [6 πιά 5ῖ οἵ Δη υΐογαηςο, 411 [6 ΟἸ ΠΟΙ 

το 6Γ5 οὗ ὨΙΟἢ ταίοσ ἴο παῖυγο. [15 υῃοοσγίδηἰν οὗ πηϑδηΐϊηρ 15 
αἰϊεϑιθὰ Ὁ ἴῃς νᾶτγίθεῖγ οὗ Ἰηϊεγργοιδιίοῃβ δοοοζάθα ἴο 1, ἐν. (5 λὲς 

Μεσίαλ, 85. ἀοῖυ ργεαΐ ἴς ἀὶς σώγγν, ὦ τυλαὲ αγε ἀὲς τυογᾷς, Ἔ δὲ: 
ἄρείαγαδορ,, Ὠϊ (σοα 8) 1[ποιρῆϊ ἴο τηδη, ὃ 8. ἢϊ5 (πιδη᾽ 5) τῃουρῆϊ ἴο 
δῖπὶ ; {{ΠΠ|Ὥηὰ ἴῃς δἰἰοσηρίβ ἴο δηθηά ἴῃς τοχί (:...). ἩΗἰϊτβοῆϊ ῥτο- 

ΡΟΒ65 ἴο ἴ24Κ6 ἽΝ ἂἃ5 ἃ ῬΙΌΡΟΙ Ὡδπηδ δηά ἱἰηΐϊεσγργοῖ 1ἴ ἴῃ νον οὗ 

σῃ. 3". --- ,“71ε γιαξζες ἄστον ὐαγζρς55] Νοῖ ἄδνγῃ δηά ἀδγκηθϑβ; ΠὮἴ 

“Ἐν. ΤΈσυ. Τ᾽ ϑυρροκίεα Όγ 78. ᾧ Ηα. [ Μιι. 
Ἴ 98ο (Δ]., Ο5.,..σεῦ., [υ5., Εο5., Βα., Ῥα., Κα. Ὀγ. 54 Βδιοτῦ, [5., Εο5., ΘΟ τό. 
ἨΣ Βοβ,, Εν., Ηἁ., Ρα., ἀπὰ πηοϑῖ σοπηπι. ΤῈ Ὁ 4]., σοὉ., ΟΥ. δ αδοὈ., Ἐν. 

{Π|| Οα]., 10.5., ϑοῃτῦ., Ηά., Κα., Ὠτν. 41 α΄, [ο]. Ὁγ (4]., αεῦ., [υ5.,ὄ Κε, εὐ αὐ, 
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ΤΟΥ 5ΡΙΠῖα 4] ἰἰρὶς δηα ἀδγκηθϑβ," Ὀὰΐ οἰ ΘΓ 6 σἤδηρεβ ἄτῃ ἰηΐο 

ἀδγκηθβ5, 2.5. ἴ[η6 σῆδηρθα ΌΤΙ ἀΑΥ ἴο ηἰρῃϊ,7 οὐ ἔτοτηῃ ηἱρῃϊ ἴο 
ἄδγ, ᾧ οἵ Ὀεΐίοσ, [6 οἤδηρε οὗ ἀδν δ ἴῃς δρρτοδοῇ οὗ ἃ ϑἴουχωη 

(Ρ5. 1τ85).8 --  27ε ἱσεαής ον" τἠξ ἀείρλς οὗ 174: εαγίλ] 1.“. οε5 ἔοσίἢ 
ἴῃ ϑδίοστω δηά ᾿πυηάετ (οἷ. ΜΙ. τ᾽ 10. ο" Μαῖϊ. «59. 

13. 159] ΨεΙΥ 5ἰπιῖϊατ ἴῃ τηεαπίηρ ἴο 19 ὃ». [ἢ ἀβᾶρο, Βουγενοσ, [ΏΕΥ νδ τ, 

1:9 Βεΐῃρ οἤδῃ υβϑεα 85 ἰπ 1818 οᾶ86ὲ ἤεσγε ἴῃς ἱπέεσεπος ἰ5 ἱπηροτίδπι δπὰ οἵ 
ἃ ᾿δτεδιεηΐϊηρ σδαγδοῖοσ, δὰ 8150 ανίηρ βοπηείίτηθβ [6 τηδδηΐηρ, μευεγλοίξες 

(1ε. 53); οἵ. Ενν..5.3ς3 ὁ (2). --α 5] Εερυϊαυν τείετϑ ἴο βοιπει ῖηρ ὑπαὶ (Ο]]ονν5 

(Β52., ΒΌΒ., δπὰ 55., “.ν.; Κῶ. 3326, ἀηὰ «διέέ4. 112}; ταγεὶγ οἵ βοπιδίὶην 

Ρτεβεηῖ, 18. 205. --- 2. 30}] Οἱ, ἴπε ϑᾶπιεὲ ἌἼχργαββίοῃ ἰῃ 2 8. 1210, δηὰ [6 53:18 
ἽΝ 2» ἴῃ Οη. 2218 26 2 5. 126; οἴ. Κῦ, 380», ἀπὰ «5,214. 171. --ο ΩΝ] Νεαῖ,, 

ΗἩ. 2, 3; ΟΚ. 122Φ. --- ὉΠ] Ατί. οτ., Η. ς, 4; ΟΚ. 12δὰ; Κᾶὅ. 277 26. -- 

Ὁ1Ν] Ηετε οοἸ]εοἰνα, Η. 1, 2. -- ὩΦ»] Οη ἴδε ῥΡἴορ. ἰπ οϑῖγ, 1 τε οὈ]εςὶ δπὰ 
δονεγηϊηρ Ρῥγοάυςΐ ἴῃ ἃςς., βεα ΟΚ. 116; Ν. 2; Κὅ. 241 Λ - ΟΨ ἼΠΦ] 

ΒουθΡ]ε οὐ]. Η. 31, 6, τι. «; Κῶ. 327 10. --- 03} "- 5 [86 δγοδμαὶς επάϊηρ οἵ 

ἔξει. οσβῖτ.; οἵ. ΟΚ. 8):; Εν. 2114. ΤΏς ίογτα ἰ5. Ὀ8-τη0-ἰ 8, ρογἢαΡ5 ἃ πιἷ5- 

Δ κε νορςδ]ζαϊίΐου ίοσ Ὀδ-τοδ- δᾶ, [Πὲ ὃ νυϊτεη ἀςίεοςΙνοῖγ, ΟἹ5. 164 ὁ; 

ΟΚ. ος ο. 

8 8. Α ἀἰτχθ δηηουποῖηρ' [6786]᾽8 οΟΙμκΐπρ᾽ ἀθείστιοίΐοη. ς1 5 5, 
Α Ιατηθηϊδίοη 15 ρτοπουηςαᾷ : “[5γ46] 504}} [4]1, ἤδτ ἔοσγοθϑ 5}4]]} 

Ὀ6 τοἀυςεα ἴο ἃ ἰεπίῃ ; ἴοσ 5816 [85 αἰϑοδεγεα Ὑδῆννε μ᾽ 5 ἀϊγθοῖ 

σοτηπηδηά, “566 Κ πη ; ποὶ Βεῖμοὶ, ποὺ ΟἸραὶ, ΠΟΥ ΒΘουβῆθδα 1 

δηὰ ΠΟΙ͂ δραΐη ἰΐ 15 σοτηιηδηήεά, “6 εκ Ὑδηννεῆ, ἰδὲ γε ρδ ἢ. 
[Υ̓ἢο ϑ5ρθακβὴὺ Τῇδ ογραῖου οἵ ἴῃ6 Ἰαταϊηατθ5, ἴῃ 6 σοΟΠίτγο]οΓ οὗ 

1ῃ6 5645, ἴῃ ἀδδίσογοσ οὗ ἴῃς βίγοῃρ.) 
! 

ΤῊς οτὶρίπαὶ ροθηὶ οοποίϑιε οὗ 5ἰχ βἴίσορεβ (ν8.1.δ). Τῆς βεοοῃὰ δπάὰ 
ἘΠϊγὰ βἴίσορῃεβ δα οἱεσίας ἴῃ {πεῖν τηονοτηςηῖ, ἃ 5μοτγῖ ᾿ΐης (ἀϊπιεῖογ) ἔοϊϊον- 

ἴῃρ ἃ ἰοῃρεν ᾿ἰης (ἰτἱπιεῖοσ). Βυ., ΖΑ ἢ. 11. 30, σοῃβίδβ ον ἴῃς βϑεοοπὰ 

δίγορς ἴο Ὀςε εἰερίας; 80 ΜΙϊ., 125; Ὦτ. 175. ΤΒς π)}»Ὁ (ἀϊΐγρε) νν85 ἃ ἔοτστηδὶ 

ςοτηροβίτίοη, βοιηεν αὶ γί ϊβι οαΙΪῪ οοπεοιίγυςίεα, ἴῃς βεοοηὰ ΟΥ 5δογίεσ 11ῃὴ6 
Ὀεΐηρ ἱπϊεπάεά ἴο ἐοἢο τῆς ἢτεῖ, “ ργοάυοσίηρ ἃ ρ᾽αϊ να, το δη ΠΟΥ οδάδηςςε.᾽" 

Το τῆς 51χ οτρίπδὶ βίσορῃεβ ψοῦθ δα ἀεά, ΌῪ ἃ ἰαΐεσ ῃδηά, ἵννο βἴγσγορ ῃεβ, εδδοῇ 

δανίηρ ἔουγ {τἰπιεῖοετα. ΜΝ. Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃε 5εςοϊίοη το ἢ (ο]]ονν5, δαηὰ 5μου ὰ 

Ῥιδθοθάς ν.ῦ, ΤΈς δάήάϊζίοη 18 δἴϊεγ ἴῃ6 δπδίοργ οὗ ἴδε ἱπβεγίίοη δἰγοδαῦ 

ποίϊοεὰ ἴῃ 4123, ΤΉοτα ἰ5, ποϊν Ὠεϊδηάϊηρ ἴῃς 5ἰαϊεπηεηῖβ οἵ Ὁοτὶ (ν.2.) δπὰ 

γοΪΣΖ, εηιίτεῖν αι ϑίδοϊογυ σοῃποοϊίΐίοη Ὀεϊνεεῃ ν5.. ὁ δηὰ νϑ53.}-8, 

« Οτοία5, Οεῦ., Ὠαίῃς. ς ἄ Ουῃ. τον. ᾧ Μῖε, τ. 



ιοό ΑΜΟΒ 

Ὑ. 1.9. 7» γαεὶ «λα γα, πουϑ αραΐρ ἐο γίδε; ομπῖν α ἐσρὰ «λαζ 

σωγυΐνε. ᾿ 

1. τ 25] (δ δά 5 κυρίου, ῬεγΔΡ5 βυ βιϊτυϊηρ πλγπν ἔοτ πη (Ν 4.). -- 2 
να Φ ΘῈ )οΐη ψ Ὁ} (ΟἸ]ονίηρ ν. δὰ πλᾶῖκα 5300]. οὐ πϑ). --- 3. 00} ΖΦ δά 8 κῶν 
Νππὶ Ξε ἴῃ ὁπ γεδτ. --- ὈΝ ΦΥ ΓΟῚ.2] (ΘῈ )οΐῃ ν ἢ σφ; Ὧν ἀτεενεδέν. ---- ΠΓΙΟῚΝ ἢ 
ὁ οὐ. βυΐ,; (Ὁ 45 ἀίς. --- 8. ΠΥ ἽΝ ἼῸΝ 52. 2] Τὸ Ὀς {ταηῃϑβίεγγαὰα ἴο ν.ἷ ἴο 

[Ο]]ονν ὅν φν, (ἢ το] ανίηρ (1) ἃ 5ογῖουβ ἱπιογγαρίίοι ἴῃ [86 τπουρῆς οὗἉ ν5." 8, 
(2) τδε Ἰαεὶς οἵ ἃ ᾿ἴπε ἴῃ οὔς βἴγσορῃε δηῃὰ ϑβυρεγῆν οὗ ἃ Ἰἰπε ἰῃ δηοίδοσ. 

Βαυπιᾶηῃ οτῖ. --- 5] ΘῈ ΘΟ δα ὰ ,)γονε τυλίολ, [Π 5 πιακίηρ ην 50]. οὗ ὕνυὴπ, 

-- ὍἘΦΡ] (Γ᾽ Ὦανε ραβϑῖνε (ΞΞ ὑνϑ) ἢ ΠΝῸ 88 50]. (Νο]., 50 αἷϑοὸ Οζ.); 
ΟΖ πανε ἨΠΗρα᾿' ΕἸ, νἢ1Πς ΘΈΖ ἱπθοτῖ ἦρε ἐξ, 50 αἷβο ἴῃ ν.δ, --- Ὀν Ἴν Γλ25] 
Το Ὀ6 τγτδηῃϑέογσγοα ἴο ἔο]. πνδ, ἴῃ σοηίογημϊηξ ἴο [86 ΠΣ τηδάβυτα (380 Νον.; 

1,ὴγν ρίδοςβ ἰΐ αἴϊεσ ἥγη", νι; αυη. ἀπά Οεῖ. τερατὰ ἴΐ 85 ἃ γβρει τ οη ἔγοτι υ.3). 

1. Ἵπεαν τλις τυογή. ΤῊΣ Ὀερὶπηΐηρ οὗα πον ἀϊβοουζβα, ἸηἰΘηἀε6α, 

1 ΡῬΟΒΘΙΌΙ6, ἴο 5. ΓΙ ΚΟ ἴΕΥΤΟΙ ἴο [6 Ὠεαγῖβ οὗ ἴῆε ρδορὶς δηά τἢι5 

Ιοδά τμθηὶ ἴο τεαρθηΐδηῃσθ. ϑοῦ ἃ πλδϑϑᾶρο, υἱϊεγοα ἴῃ ἴῃ 6 Ῥχοϑ- 

. Ρεζουβ ἀδγ5 οὗ Τ]σοροδπὶ 11., νου σοσίδι Υ βθεῖ ἴο Ὀ6 ἴῃ ςοη- 

{ταδὶ ψ ἢ [Π6 τἰπ16 ἴῃ ψνῃϊοἢ 11 ννὰ5. υίσταα. --- μέλ 7 ἰαξέ 

ἀραΐρδί γος, ἐυεη ὦ 4ἿἿγρ6] ΤῊΪ5 τεηάοσίηρ 156 ἴο Ὀ6 ῥτγείειτεα ἴο 

(α) ας 7 ὠῤ α ἀΐγρε, τα κίτρ ἼΩΝ Ξξε ας; "' οὐ (2) δεεαμφε 7 δ, 
εἴς., ἡ βίπεθ 1ἴ 15 [6 ποτα ϑ᾽τρ|6 δηὰ δἱ ἴῃς ϑδὴηθ [6 δοσοῖάς 

δεῖῖεσ νι [Π6 νεγβιβοδίίοη. ὙὍὙῃὲ ψοσζὰ “ἴακε ἀρ (122) 2.6. 
οὐ [6 1105, 15 ἰουηὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰϑοῃηΐςδὶ ἴαστὶ ΚΦ, 50 οἴἴδθηῃ υϑεα ὈΥῪ 
ἴῃς ῥσορῃεοῖβ ; ἰ πηθϑῃβ “ἴο ρσοπουπηοθ," “ἴτο ἀεπουηςε,᾽ δηά ἰ5 

υϑεα τορυ τὶν οἵ ἃ ἀἴτρε (716. γ9 ΕΖ. το᾽, εἴο.). Τ75ῖ 85 ἰὴ τῃ6 σᾶβ6 

οὗ δὴ ἰηάιϊνιάυ4]᾽5 ἀθαῖῃ ἴἤθτο νὰβ υἱἱοτοα 4 ἰαπηθηϊατίοη (οἕ. 
2 5. 1" ΕΖ. 2812 4.22.2 (ἢ. 323-52) 50 Βεζα, [6 ἀδαίῃ οἵ ἴῃε πδἕοη 
Ὀεΐηρ δϑϑιτηθα, [6 τουσποῦ υἱΐοσ 6 αἸΓρο-σοησ. ΤὨ]5 αἶτρα 15 

ποῖ τοϑιγοϊθα ἴο ν.ἢ, ᾧ ΠΟΥ ἄοθ5 1ἴ ἱποϊυἄθ [6 δητγα σδαρῖοσ, ὃ νυ 

'ἴ5 οοῃίἰηδα ἴῃ ν5.5 "48 00 λοίδε οὗ 7εγαο] Τῆς ΠΔΌ σοπηθοῖβ 
{8656 νοτγάς ψ ἢ τἴῆ6 ρῥτεσδάϊηρ, 85 δραϊηϑὶ (5}} (υ...), ἴῃ π8 ρτθδιὶν 

᾿Ἰηογοαϑίηρ ἴῃ6 ρδῖμοβ οὗ ἴῃ 6 ἀρΡΡ6Δ!. -- 2.9» ἐδμ5 5αγ)» “ἦε Ζογα γαλ- 

«υελ Ὑτδηβίεσσγεα ἴτουῃ ν.ὅ, Ἰηἰτοάδυοσίηρ ἴῃ [6 πιοβῖὶ βοϊειηῃ ΝΥ ἴῃς 
584 δηά βενεσα δῃηομυπησεπιθηῖΐ ΜὨϊοἢ ἰ5 ἴο ΤΟ] ϊονν. ---- 2. λα γα} 
ΤΠΟ οογίδιητυ οὗ ἴλ6 δνεηῖ Ὀεϊηρ ᾿πα]ςαῖοα Ὁγ [6 υ56 οὗ [6 ρεοῖ- 

ἔεοῖϊ. ΜΝΈΓΥ ῃγθαϑοηδῦ]6 ἰ5 [6 ἰηἰοσργοίδτοη πῃ] ἢ τοηάθτα [6 

4 ΒΑ. ε. 1.0 5., Ηἰ. 
ΔΗ], Βοβ. Ηα., ΗΙ., ἔν. Βα., Βα., Ῥα., ΟΑΒ5., τς. ᾧ ΚΙ. δοῃτῦ, 



ν. 1-2 ΙΟ7 

ΡῬοτίδος Πτογαῖγ, σηα λας ,αζζδη, δῃὰ ἀροη [18 δ4515 ζεὐεοῖβ νβ8.} ,." 
Ὀδοδαβο, 45 ἃ τηδίϊοσ οἵ ίδοϊ, [5γ86] ἀϊα ποῖ [4]] υηῈ}] δϊασ ἴῃς σείρῃ 

οὗ Ϊεγοροαῃ 11. Τῆς δχρσθβϑϑίοη 15 υδαα οὗ νἱοϊεηΐ ἀξδδϊῃ (ἐν. 

2 5. 115. 35. 5 ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οὗ ἀδαίῃ ἴῃ Ὀδίι]ε, δα οἵ Ἰοβ8 οὗ ἤΟΠΟΣ οσ 
Ῥοβϑεβϑίοῃβ (ΖΡ. 2 8. 1 Ρβ. τοῦ Ρχσ. 113). Εοχ ἰϊ5 υ86 οὗἉ παϊϊοῃβ 
οὗ. 15. 219 [6. 1. --᾿ ΛοΖ “ο γίρ αραϊ} 1.5. ἃ5 ἃ Ῥθορῖὶα; ἴδε 
Ῥτορμοὶ αἷνναγβ μεϊὰ ουὖἱ ἤἢορε οὗ ρασζάοῃη δῃὰ τθσου ἴὸ ἱπάϊ!- 
ν᾽ 0.415. ---- Κρίμα 75γακ } ἸῺ Ῥεσθοηιβοδιίίοηβ ἴῃ6 νοσά “ νἱγρίῃ "" 

15 υϑεα «α'οης νι ὯῸ ΟἸΠΟΙ πδίηβ Ὀεβδι 468 ἴβσδθὶ (15γ86] ὭΘΝΟΣ 

οσσυ8 ἢ “ ἀδυρῃῖοτ ἡ Ἰη [15 5656) ; ἀ5]46 ἔγοπι [015 ρᾶϑδαρθ, 

[Π 15 ἜΧρσ εβϑίοῃ 15 ἰοηα ΟὨΪΥ ἴῆχδα Πσηθ5,7 ν]Ζ. [6. 1841. 5 ΤῊΣ 
Θχρ δηδίίοης οὗ ἴῃς ρῆσδβε, υϑεα ἤετε ἴοσγ ἴῃς ἢτθὶ ἔπγθ, τυ Ὀδ 
«οἸαϑϑιβεαὰ δοοοσάϊηρ 25 ἴῃ6 ῥγίποῖραὶ ᾿πουρῆῃϊ 15 ἰουηά ἴῃ (1) ἴῃς 

ἤρσυτα οὗ ομδϑιυ, ψΠΘΊΠΟΥ ΡΟΙ τς 4] σμδϑογ, 2.2. ἃ5 Ὀδίηρ ἔτγδα, 

πησοπαιοζτοά, ἱηάορεηάσδηξς οὗ οἴμοσ ρόονοῖθ 1 (οἴ, [6 υδὲ οἵ 

““ ἀδυρ ιογ ᾿᾿ ἴῃ ἴῃ6 881ὴ6 56η86, Δηα 5ογηδί πη65 ἴῃ ΠΟΙ ΔΙ Οη 

ΜΙ “ νἱτρίπ,᾽" ἴῃ σοπηθοιϊίοη ψῖἢ Ιἀυτηθα, 1.8. 45; 7υάδῃ, 1,8. τ" 

οἵδ, Ἐργρῖ, 6. 461. 19.39.. ΒΑῦγϊίοη, 15. 4}. Ζεα. 27; 76γυβα θη), 

15. 2)3; ἴῃ 1,8. 2.3 δηὰ 6. 1 8.3 [6 σείεγθης 15 ἴο [Θγυβαίθτη Ὀεΐογα 
Ὧ6Γ σδρίιγα), ΟΥ τα]ρίουβ ομβ Υ, 2.6. γεθάουῃ ἔγοτα σοηϊατηϊ δίῃ ρ 
ςοηΐϊδοῖ ΜΠ οἴδοῦ ροάβ; ὃ οἵ (2) ἴδε ἰάδθα οὗ τῇ6 ἀεοίσαον δηὰ 

δα ἰηδυϊρσοησς οὗ ἴῃ ΡΘορΪε ;}] οἵ (32) ἴῃς 1ᾶά66 οἵ ςο]] ον γ, 

τ 6 ἐδηλπίης Ὀεΐηρ υϑ6α ἴο σοηνοΥ [ἢ 15 του ρὮϊ, ---- ἴῃ [15 56η86 11 

[45 Ὀδθὴ ἄκη (4) 845 ἃ ἀδειρῃαϊίοη οὗ ἴη6 βῬβορὶθ ἴῇ βρϑῆρσαὶ, 

(ὁ) 85 ἃ Ῥοεῖίς ἴδστῃ ἴοτ σύ (οἴ. 15..2.)3]6. 1412 Καὶ. τοΐ ; (ὦ 85 
τῆς ἀοϑίριδίοη οὗ ἃ εἰν, ἀηὰ ὑϑιδ!ν [ῃ6 σὨϊοῖ ΟΥ σαρὶῖδὶ ΟἸἿΥ οὗ 
ἴῃς Κἰηράοῃι, ϑαγηδγία, οὐ [Ἔγυβα θη.) Τὶ ἤεγα σείουβ ἴο ποσῖῃοτη 

ῖ5γδοὶ {7 ((ὴ 1βδίδῃ, [Ἔτι 54]6 1), δηα 15 δι ρὶ ου δα ἴο τηατῖ ἴῃ 6 σοη- 

τταϑρῖ Ὀεΐϊψοοθη [5γ846}᾽5 ραβδὶ δηὰ διίιιγα σοηα!πίοη. --- δ΄ τἀαΐζ ὁξ 

ἀωγίχα ἄοτνπ μῤορ ἀφ οτυη 5017] Α 5ἴσοηροσ ἤριγα [ἤδη τῃδϊ σοη- 

ἰδϊη δα τὴ μαδση,; ἴῃς ἀεδβοσιρίίοη 15 ἀχραηάεα ἴῃ ΕΖ. 295 (]1ἐἀνὸ ἴῃ 66 
(γον) ἱπῖο τῇς ΜΠ] ἜΤ 655), 32. ([εανὲ ἴἢ66 ἰογβάκθη ὑροη [με 

Ϊδπα) ; ἴμεῖς 15 ἢο τπῃουρῇῃξ οὗ 8η υρτοοϊεα δηά ῥτγοβίγαϊε ἴσχεο, 1 

ὭΟΥ οὗ ἃ ἀοργανεά ψοζηδῃ ἰη αἰ βῆςυ]ς οὨ]]4-Ὀιτῖῃ. 88 9586 ν}}} Ὀ6 

ἰεῖς ἴο ἀϊθ ψῇοτα 5ῆ6 ἢδ5 [(4]16ῃ. --- ὰ πολ Ὁ γαΐδε ἀεν μὉ} ΑἩἢ 

Φ Οοτί, 7ΖΆ4.7., ΧΙΝ. 118. { Μιὶ, Υ Μνᾷ., οβ. ᾿ 7 Θεοῦ. 

Τ ΟοΌ., Ηας., Ηἰ., Ηἀ., Κα, Νον., ἔστ, 56 Θοῃτό,, ΕἸ. δ᾽ Ηασ. 
ὁ Ο5. Ι (ΑἹ]., Ρυ. ἨἩ Μίῖε, Νον., ΟΑΞ5. 



1ο8 ΑΜΟΘ 

δάνδῃοθ Ὁροὴ ψῆδὶ 45 ῥτγεοθαθα, ἴοσ ἢοῖ ΟἿΪΥ Ψ}}}} 58ὴῆ6 ποίΐ δ 
ΔΌΪΘ ἴο σαῖϑθ ἤουβο, Ὀυϊ 0 Οἱδ οἷ56 1} 6 ΑΌ]6 ἴο σοπάθυ Ὦοσ 

δϑϑἰϑίδῃμοθ. Τῇ 76] ἱΠΙΘΙΡγαῖεσβ ἴῃ βθηθγαὶ ἔο]]ονν ὦ, δηά 
ταρατὰ τῆς σΑ]Δ ΠΥ 85 οὗ [εΙΏ ΡΟΓΆΓΥ ΟὨδΊδοῖοι. --- 3. Ζ2ε εἰν “λα 
φοσίά γχογίά ὦ τομδαπά ἀαυΐηρ (δι) α ἀμραγεα 75] ΠΕ ἵνο 
αἰγουτηβίδητ δὶ οἰαυ565 οὗ [ἢ15 νϑοῦβε δα ἴο ἴῃς ρίοΐυτε ρογίγαγθά ἴῃ 

ν. 2 δὴ δα αϊτίοηδὶ ἔδαίαγθ, ν]Ζ. [ῃ6 ηἰηθίο]α ἀδοϊπηδίίοη οὗ ἴῃ ἔογοεϑ 
βαηΐ οιὖξ ἴο Ψατ, ἃ τουτὶ ]6 ϑἰδισηῖϊοσ, Τῆς σϑἰδϊειηθηΐ 15 ζθΏΘΓΑὶ, 

[ὴ6 εν Ὀεΐηρ ΔῊ οἰΐζγ ἴῃ ἴπ6 Κἰηράοιῃ. ΤΠα τἰπουβαηά Γεΐετβ ηοὶ 

ΒΙΓΊΡΪΥ ἴο ἴμ6 εν οὐ σθηββ," Ὀυϊ ἴοὸ ἴἢ6 ΨΑΓΓΙΟΥΘ ῬῆΟ τηάτγοῃοά 

ουἱ ἴον ψασ ἮΝΏΙΪΘ 1ἴ 15 ονιάθης ἴῃαὶ 1ἢ ΑἸλοβ᾽5 [π|6 ἴἢ6 Ὀαϑὶς 

οὗ πᾶσ δησοϊμηθηῖ 5 ἴῃ6 ἰονηβ δηὰ νἱ]αρ65, ἴῃ Θαυ] ῈΓ ἀδγς 
ἴ γα {τἰδ65 δηᾶ ἰδηλ1}}165. 7 ΕῸΓ δ᾽] 15] 05 ἴο 5: Π}} ΑΓ ΠΟΙΆ ΡΔΏΙ65, 

οὗ, τ 5. 8122 5. 18.4.2 Κὶ ττὖ 9 Εχ, 185 οἴο. ὃ --- Οὗ ζῴε λομδε οὔ 
72.γαε] Ὑτδηϑβίοιτεα (7.5.). 

1. ἼΨΦΝ] εροπάβ ἔοσ 118 οοπβίσαοϊοη ὑροῦ Π2}0ὴ; ἰΐ δ5ὲ ἃ ργοπουῃ ἰΐ 
τείειβ ἴο 2 ἼΠ, ΠΣ ἰ8 ΕἸ Π6Υ 1 Δρροβίτοη ΜῈ 1, οὐ δ δος. οὗ ρυγροβε, 

ΟΚ. 1315; Κῦ. 32γνπν, 384. (Νον.); υῖϊ 1{ τῶν τῷ "δε᾽ (Εν.δ 24, ΒαΑ., 

ΝΥ ε.), ΠΟῬ 5 ἴ)6 δος. δἴϊαοσ νΦ 2; [86 ἰΟΥΠΊΟΥ 18 ρτγείεγβ"]α. --- ΝΦ)}] Ρίςρ. οἵ 

ἱτητηδ δῖα ἔυΐυγο, ΑΚ. 1162; 5ἴησε ἴῃς ΠῚ πρ υΡ οὗ ἃ ψοτγά, οὐ οὗ ἴπε νοῖςς, 

5 Ὀαϊ δὴ ΟτἹεηΐϊδὶ ρῆγαβε ἔου εηἔεϑεγαρεδ οὐ “βεεεά, ρευῆδρβ ἴδε νγοζὰ ςῴόεσξ ψου]ά 

[αἰτῖν τερτεβεηῖ ΝΦΣ; οἴ, δὴὉ ΝΦΣ (ΞΞ Ὁ Ὁπ, Ὁ 1.)), 7. οἿ᾽; ]5ὸ ΝΦ) δίοῃβ, 

15. 37 422:11 (5εε, Βονενογ, Ραίου, 782. ΧΧΤΙ]. 201--7). --- Π)} ὙὍΤῆδ νου 1ΣὉ 
15 ἀου 1655 ἃ ἀεσῃοτηϊηδίῖνε ἔγοτῃ ΠΡ. Α Ρ]αυϑ:01]6 ἀογίναϊίου ( 7245.), ἴον 

ΣΡ 6 [6 Ατδρὶς τοοῖ ωΐυ, ἴο ἔογρο, ἀενίβε, ἤσποα ἃ 51 (ὉΠ ᾿γουρῆϊ 

Ργοαποίζίοη, 80 παπηεά εἰ ποῦ ἔγοπι 18 ροεῖὶς ἔογτη, οὐ ἔσοπιὶ [15 οοπίθηϊβ ἃ5 

Βἱου γίηρ ἴῃς ἀεαα (Νγ)εϊΖϑιεῖη, Ζείξεά. Κ' Ειληοίορέο, 1873, ΡΡ. 270 Η.). Βυ. 

Ῥιείοτβ ἴῃς ἔογπιεσ τεδβοη (ΖΑ ἢ. 11. 28). ΤῊΪβ5 ἀεγίναϊίοη ἔγοτῃ ἴδ Ατδρὶς 

15 ἀουδίεά ΌΥ 8οτης (ἐν. ΒαΑ.)δ. ΤὨς οΪοβεβὶ ρδγα]]εῖ 15 ἰουηὰ ἴπ ἴπε ϑγτίας 

Ἰδ.λ..., ΜΝ ΒΪΟἢ τηθᾶηβ ΒΟΉ βοὴ δηὰ εἴερυ. γε πιᾶὺ αἷϑο οοπηρᾶσε ΕἸὮ. 
ὡς: βοηρ, δηὰ ΦΙΐ: ιὸ β'ίηῃρ. Τῆδ Τὴ 15 8ῃ οἴεργ, ἃ ροεπὶ οὗ ἰαπηδηία- 
[ἴοῃ, [88 ἀἰϑε!ρυ 5ηεα ἔγοπι 5), ψν ἈΪΘΝ πηδῶ βοτηειπηεβ ἃ Ξοηρ οὗ ᾿ἰδπηθηῖ, 

Ῥυΐ 5οπγεῖϊτηεϑ βἰ τ Ϊν ἴῃς ΟΥ οὗ τηουτηΐηρ (76. 3116); οἔ, (ες ν᾽. ἰῃ 1 5. γ3. 

ΠΣ δ υϑεὰ σΟΠΊΤΩΟΩΪΝΥ, 8ἃ5 ἤετε, ἢ ΝΡ (716. 735. 99 ΕΖ. τοὶ 2617 253. 83 

2813 2122), ΠῚ 1.0 (2 5. 111 ἘΖ. 4215), ἀπὰ ψῖ ποῦ, ὙΥῚ πὸ, ὃΡ ρεη- 

ἜγαΙν ργοοθάςβ [6 ῥούβοῃ οἵ [πϊηρ ΥΠΙΟὮ 15 ἴῃς οδ]εςϊ οὗἁ Ἰαπιεηϊαιίοη, Ὀυϊ 

βΒοιηεῖϊπι65 ὉΝ (ΕΖ. 19] 2782); ἢ» 15 βοπηείίτηεβ ὑϑεὰ οὗ ἴδε ρίαςς (76. 739). 
Εοτ ἴδε ἱπιρογίδπος οὗ εἰορίεβ διηοηρ Οτθηῖϊδὶ παίΐομβ, οἵ. ΝΥ εἰζβίεϊῃ (υ.5.) 

δηὰ ἴδε Αταδὶς ψόοσκ, αναδα, 16ς-497.. ΤὮς ρῥυΐηοῖραὶ γγίῃπι οὗ ἴῃς Ὁ 

5 Ἐν. 1 ῆα., ΒΑ., ϑοδερα.  νν»ε., Νον. ᾧ (΄, Βεηζ. “γεά. 350. 
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ἷς ἃ Ἰοηρ ᾿ἴπς ἰο]]οινεὰ ΌΥ ἃ 5ῃοτίεσ οὔθ, ἴῃς ἔανοτίῖα τηδᾶϑυσοβ Ῥοϊηρ 3 δῃὰ 2 

ογαβ, 4 δΔῃὰά 2, δὰ 4 δπὰ 2. Ηοννοῦ, ἃ ὩΣ) ΙΏΔΥ ὈςῊ ντοη ἴῃ δηοΐδεγ 

τηδᾶϑυγεο, δηὰ ἴῃς ΟἸΏΔὮ τοεαϑυγα ΠΊΔΥ δὲ υβϑεὰ ἴον οΟἴΕΙ ΡΟΘΏ}8, 48 ἃ ἰδίεσ 

υϑᾶσα. Ου Οἰμδῇ τὩγιπι, βεε Βυ. ΖΑ͂ ἢ». 11. 6 Ηῖ,,.8-4ς; 111. 299 (.; ΧΙ. 

234{|.; ΧΙ]. 76: ἢ; δηὰ ἴῃ 2γέηςς. γ)αλγόϊελεγ, 1693, ΡΡ. 460 ἤ.; 1,εγν, .5..΄,, 

1806, Ρ. 637); "ΗΜ. “νγορά. 1. 2ο9; Κῦ. 5,ἿΔ 31ς ἢ.; ΒΗΒ. :--ν. ΤΒε 
ῬΓΠΟΙΡΑὶ ἐχαιηρ]ε8 οὗ ἴ8ε πὴ πη (6 ΟΟΤ. ἃγὲ τῆς (οἸ]ονίηρ: [ἢ Βοοϊς οὗ 

Ιλιαεηίδιίουϑ; 15. 14. 2] ΕΖ. 1901.14 2616} 2.,γ2: 86 2812.19 (Που τ[}) 322:16 76, οϑ, 
Δηὰ β8ενεῦδὶ ϑεραζδίεα υβ8. (ο]ονηρ, 15. 4515 Ῥ5, 137) 25. 115. 8381. (1ῃς 
Ϊαϑὶ ἴννο ποῖ ἴῃ ἴμε ἰδοδβηϊςδὶ τηεαϑυγο) 2 Κὶ. 10521-:3 (-Ξ 15. 3.),31.) 15. 1.31- 
Ηο. 6715. Απι. 8:0 --- πο Γ2] Νοσδῖνε; ποῖ 500]. οὐ π58) (ν.3). -- 3. π5)] 
ῬτορΆ. ρέ,, Η. τῷ, 2; ΟΚ. τοῦ ρ; Ὦγσ. 8ὶ 14. ---- Ὡ ὍΣ. ΝὉ [πιρί, ἴῃ οοπίγαϑὶ 
ΜῈ ρῥτεοεάΐϊηρ Ρἷ,, υϑεὰ ἴο ἱπίδηϑ! ἴδε ἰάεα [δαὶ τῆς ἀδδιταοιίου Ψ}}}} Ὀς 

Ῥεττηδηθηΐ, ΗἩ. 20, 2, τ. ὁ; Ὦγ. 8.36; οἡ ἴδε ἰηί. ψ ἢ ἡΥΓ, Η. 26, 3 (2); 

ΟΚ. 1204; Κῦ. 399 ὁ. -- ΓΠΩ2] Οπ [δες οβίτ. βἴαϊε, ΟΚ. 128 ἐ; Κῦ. 337 δ. 

-- ΠΌΡῸ }»Ν] Οἴγς. οἷ., Ἡ. 45, 24; οὔ ἔοτοβ οὗ ""»ηΝ», Κὅ. 361 4, 402 »". -- 

3. Ὑ»5] δίδπαβ ἢγβί, ποῖ Ὀεοδυβα εἰηρῃδῖϊς, Ῥυϊ ἴῃ ἃ οἶτο, οἷ., Η. 45, 3, 

Υτη. αἵ. -- ΓΝΣ] Οὐ δ΄ῖ. ἢ ρΡῖςορ., Η. 4, 3 7; δΒετε Ἰοϊμεὰ ροδιϊςσδ!ν ἴο ὍΣΣ, 

1ἢς οἷ Βεΐηρ ἴδυβ τεργϑβεηϊεὰ 85 ροΐηρ ουΐ ἴο Ψ8Γ, ---- ἡ" Ν7 Αος. οἵὨ ᾿ἰτϊταιίοη, 

οΥ βρεοϊβοδίίοη, Η. 33,3; ΟΚ. 117ς; Κῦ, 3222; 850 4150 ἥν; ἴον ἃ 5ϊπ} δ΄ 

ςοπδίγυοίϊίου, οὗ, 2 Κι. 552, Ὀλγ, δηὰ 2 Κ. οὔδ, οὐτοσ. Ὅς βδᾶπης ἰάεα 5 ἐχ- 

Ρτεβϑεά ὉΥ 5 ψῖτ ἴῃ6 παπιοταὶ; οἢ 1 5. 293. -- Γ.25] Νοῖ ἃ οδϑὲ οὗ ἢ υϑεὰ 
ψ Βεὴ ἴῃς Ρτεσδαϊηρ ρονογηΐϊηρ νογά 18 δβεηΐ, Ὀυϊ πὸ ὙΥΥ ἴῃ 76. 1318 (Η1.}); 

οἵ. Κὅ. 281 ». 

4 6. 7 γαε «λα μη (ν5.}) ὄδεεαμδε τὴς λας αἰϊεοδεγεα 4᾿6 
ϊνίπε εονπαραῖ ρίυεη ἐπι 146 δαφέ το «εεξ Υαλιυεὰ απο. [Βαϊ 

δνθἢ ΠΟΥ͂ ἴῃς Θη ΓΘ σοοΟΙΏ65 ἀραὶη]) δες γαλευελ, κε γέ 2εγίελ. 

ΤὮεβς νοῦβοβ οοηϊαίη τῆς βεοοπὰ δα] οὗ ἴῃς αἀἶτρε (βΞίγορῇθβ 4, 5) δπὰ (ἢς 

σοποϊαάϊηρ βἰσορῃθ οὗ πε οτἱρίπδὶ ροόςεῖα, βοιηεν δι ταυταῖεὰ. Τῆς βοοοηὰ 

ΒΑΓ γῖνεβ [6 εἐχρ δπαιϊΐοη οὗ ἴῃς ἀεςβίγυςτοη δῃηπουπορὰ ἴῃ [ἢ6 ἢτγβί δ]; 

116 ἴῃ [8 σοπουσϊηρ βίγορῃε, ἴῃ 6 ῥγορδεῖ, 88 80 τη ΔΎ {ἰτὴ68 Ὀεδίογθ, ΓΒ 
ἴῃ ἐχδοτγίαίίοη ἴο ἴπε ρεορὶς ἴο ἀο [δε (Ὠΐηρ, ἴῃς περίεςοὶ οὗ ἀοΐϊηῃρ ν»Ἀ] ἢ ἴῃ [Βς 

Ραϑὶ 58 οοβί ἴθι 50 ἀεαῦὶγ. ΤὨς Ἰορίοαϊ σοππεοιίΐου οἵ νβ.. δ Ῥεοοπηαθ8 ρῥ]δίῃ 

θη ὍΝ (ν.4) 15. ἴδε 5 Ὠἰβίοτιςδὶ ὑΐ., οὐ ρ'υρ. (ν.2.}; δηά, τῃεγείογε, ἴδε 

Ῥτοροβϑὶ ἴο ἴσον ουἱϊ ν8.1-8 (Οοτί), οὐ ἴο ἰγεαῖ ν." 85 ἱπιτοάυοΐϊηρ ἃ πεν βεοϊΐοῃ 

(Νον., Μαγῖῖ), τῆδυ δ γε)θοϊεά. 

δ. γΡΓ Ὁ ΡΨ ἊΝ21] Τὸ θὲ {ταπβέεσγε ἴο ἴῃς Ῥερίπηΐηρ οἵ νδ; ἴξ ἰ5 
επιΐγεῖὶν το]εοιεἃ ΌὈΥ Βαυπηδπῃ, βίηος (1) ἰΐ 5ρ011]8 ἴπ6 5βίγορῃϊς διγδηροτηεηῖ, 

(2) μα5 ποιδβίηρ ἴο σογσγεβροπὰ ἴο ἴΐ 85 ἴῃ ἴῃς οδβε οὗ Βειμεὶ ἀπά ΟἸραὶ; οἴ, 45, 
Ὑἤογα ΟἿΪΥ [86 ἴνο οἱτίεβ. ἃγα τῃεπιίοηεᾶ; αἷ8ο 814, --- γ᾽ ἼΝ2})) Ὁ Βα5 ἐπὶ 
τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκον; οἴ. ξαπια πῃ Οη. 2651: 2181, θὰαϊ ἷπ Απι. 814 1 ἢδ5 ὑγοόορεσ 
Ὡδίης. --- Ν᾽ π05}} (ὅ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα, 5ἰπλ}] τὶν 96 ἀπὰ ζζ, 411} Ξξεεηλίηνσ 



10 ΑΜΟΘ 

ἴο ἴακε γκῦ ἴῃ τῆς βθοῆβς οὗ γ"»νὺ (ϑ6Ὁ., 50 Ηα1.)»; Ἐ ἐγὶ7 ἐμεεέδὲε. το. Τὶ 
Βεαιηβ ργοῦδθ]6 τπαὶ δῃ δηϊτγα πιεθεῦ ἢ85 Ὀεδα Ἰοβῖ, ρεσθαρβ ὉΝΦν Γ2 ΠΟΣῚ. 
--πῦῷ} (ὦ ἀναλάμψῃ ννἱῖῃ ηΌ ΓΛ 85 500]. Ξξξ ΞὋΣ οὐ δὴ (Ν4.) οὐ πὸ, οἷ 

15. 42 (Νο1].); Ἐ εογεδιεγα:μ, βιται τὶν ὁ. Ἐξδδὰ “ν᾽ Γ232 ὧδ γῦϑ'" (80 γε., 

ΕἸΒ., 1,δδγ, αυη. ΖΔ. 5. ΧΝΤ]1]. 221; οἵ, Βαυτιδηη); οἷ. αυῃ. ΝΣ γῦφυ (ἴπ 
Ἠϊ5 σοπηπ)., Ὀυϊ δραῃάοηῃεοα Ἰδῖοσ ἴῃ ίανοσ οὗ ς᾽ 5 γεδάϊηρ; 50 δἷ9ο Οσ..). 
Νον,. ΨΝ2 πῶ; Οεῖ. ΦΝΣ Γκ; ΕἸΒ. σκ 7.0); Ηδὶ. πῦρ. ῦ); υδ (58. 
2799) ἀπά Ματιΐ, υὖὺν 23τῷ τσ, --τ αῦ2Ν}] (ὦ δἀὰβ8 αὐτόν. Νον,. οπι. 858 ρίοβϑβ. 
--οκὖν [525] (ὃ τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ (οἴ, Ηο. το]δ); οπε οοἄ. 88 τῷ ᾿Ισραήλ; 50 

αἶβϑο οὔδ οοά, οἵ Κεοηη. Ὀν φῦ, ἀπ οπς οὗ ἂς Ε. ὈΝ ΤΙ ΓΛ (80 αἷβο Ὀαῖδε, 
Οτ., Νον., ΕἸΒ., ΗαἹ., [,ὅῃτ, Οοτὲ 22 ,1.). ᾿Α. δῃὰ Σ. τῷ Βαιθήλ; Θ. τῷ οἴκῳ 

Βαιθήλ. ἩΗϊ τοδί εχρίαίηβ ἴμ6 τεδαϊηρ ὉΝΦ᾽ 858 ἀμ ἴο ἃ τηδυρίπαὶ ποῖα Ὁ ἃ 

τεδάοσ οοπίγαβιηρ ἸΝ ΓΤ δηᾶ ὍΦη 12, ψ ὩΪΟἢ σεϑυϊεὰ ἴῃ ἴῃς Ὀ]επαΐηρ οὗ [2 

ἜΦυ δῃὰ ὃν Γ2 ἱπῖο ὈΝ ΤΥ 2. γε. ἀπά Νονν. οἴῃ. ὮΝ Γ2Ὁ 88 ἃ ρίοβε; Ματγῖὶ 
τδῆβροβεβ ἰξ ἴο νι, Οεῖ. ἔγᾶπβροβεβ ἴθυβ: “Ὁ [Ν} ΘΝ ΦΟ Γ2 πῦον, [Ἐς 
τεϊεοῖβ ν. δὲ ἃ5 δη ἱηϊεγροϊδίϊοῃ Ὀδϑεά οὐ 14, δῃὰ Ἰηἰτοάδιυοίηρ ἃ [Βουρθϊ ἐπ τε ὶῦ 

ἔοτεῖϊσῃ ἴο Απιοβ. 

4, 20» όμως ταἱά γαλτυελ το τἀε ἀσμδε οΥ 7εγαϑ ΤΏ ῥγορδβεῖ 

ἢδ5 ]υ5ῖ ἀφδοσι θεά τς σοτμϊηρ ἀσβοϊδοη. ΤΤὨϊ5 ἀσδβοτγιρίίοη 5ὰρ- 

θδ6ϑῖβ δ οὔποθ ἴδε αιδδίίοη, Ασα ψὰ ἠοῖ Ζϑδ] ου ΒΥ δηραροα ἴῃ ἴῃ6 

γΟΥΘὮΡ οὗ γα δ ὙΝῊΥ σὲ νὰ ἴδῃ ἴο βϑυῆετῦ Τὴδ ΔΏΘΨΟΙΊ 15 

[Γη]5ῃ 64 : “ ΥΑῆνΘἢ 1ῃ {ἰπ|65 ραβδὶ 5ροα ἴῃ5 δηά [ἢ 115, ---- σουλ- 

τηδηἀς ψῃϊοἢ γε πᾶνε ἀϊδορογοά.᾽ Τῇε νοσῦ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 σοηδεγοα 

σαί, Ὀὰὶ ταϊά, τείεττιηρ ἴο ἴΠ6 ᾿η]πηστοη5 οὗ ἴῃ 6 ραϑῖ. ὙΤΠῈ ἀϊτρα 

ΤΩΔΥ Ψ6]1 ἀδβοσῖρα ἴμ6 οσοσδβίοη οὗ ἴῃ6 προ ηαϊηρ, σαἰατηϊῖγ. ὍὙΠ6 

ΟΥΙΏΔΤΥ 1ηἰογργοίδι!οη ΠΟ ἢ τηδῖκες 1Π15 δὴ δχῃογίδτίοη αἱτοτεὰ 

ΌΥ ἴῃς φῬσορῇἢοῖ, δίϊοσ. δῃηῃουποίηρ ἴῃ οα]δυλγ," ἴΔΚ65 ἀναγ τἢ6 

ἴοσγεβ οὗ ἴῃς τηοβὲ ᾿πργοϑϑῖνα ρογίοηῃ οὗ ἴῃ6 ρίθοθ, δηά σοτηρεῖΪς 

[η6 ΡῬσγορπῃεῖ ἴο ρίνε ἴνο Ἄχῃογίδι 5 1 ῬΧδΟ ΔΙ ἴῃ 6 βϑάτης ἰδη- 

συᾶρε (566 ν.ὅ). ---- ιὅεεξ »ι:95] Α σοπηπηοη Ῥῆταβα ἔοσ ἴῃ 6 ὄχργεβϑίοῃ 

οἵ τε] ϊρίουβ ἀδϑῖγα 1ΠΊΡΙγ]ηρ ὑνοσϑ ἢ] Ρ Δπηα ΟὈΘαίΘησΘ, δηα υϑεα ΑΚ 

οὗ (οά δηά 164οΪ]5.7 --- “πα ἤοε] 1.6. τῃαἴ γοι πλᾶῪ ᾿ἰνθ, ἱτιρ  γιηρ ἴῃ δὶ 

τὴ6 ἀδηῆρεσ δῃεδά τδᾶὺ ποῖ ὃ6 ἀνεσῖθα οἴμογνίβα ; οἴ. 15. 113 ΑἸ. κ᾽ 
ΤῊΣ [6 οὗ σουγδα που 65 ἡδτ]οηΔ] 1{6 ἀη ἃ ΡΙΟΒΡΕΓῪ (Βαυτ). ἘῸΓ 

ΟἴΠΘΥ ἜΧδιΡ 165 οὗ ἴψο ἱπηροσγαῖννοβ υϑ6α 1 [15 αν, εἰ ΠΘΥ σΟΠα!- 

. ΠΟΏΔΙΪΥ, Ζ7 γος τες γι6 γοῖς τοί εογίαϊπέν ἄγε, τὰ 6 σοποϊυβίοη Ὀεΐηρ 

Φ ΝΟΔΙΙΥ 411 σοΟΙΏΠ. 
{ Βορίάος Ψζ τ, ἴῃ6 νοτὰ ἤσγα, ΨΡΔ ἰ5 αἷθϑο υβξεὰ ἴῃ (ἢς σδηιῈ 5656; οὗ 5, 246 

15. 819 «δ, ὙΤῊς οχϑοῖ πηιθαπὶῃρ ἤεῖα 85 ψαίμεσεά ἔσζοτὶ [ἢς οοπίεχί 15 ἐσ "παξέ ἐονγί 

ὅο οὖφν ἀὲς τοί αμα 9 2γαὐζδε ἃ γιίρσλίεοιμς ἐϊ7ε. 



ν. 4-ὖ ΤΠῚ 

τῆυ5 τοηἀεζοά τηοσγο οογίδίῃ, ΟΓὁ 8ἃ5 Δῃ δΔοῖου ἢ ἃ ΡΌΤΡΟΞΘ, “ἐεξ »16 
ἐπ ογάξν “λα: γος γιαν ἔνε, τὰς τεαυδϑὶ Ὀοίηρ ἴῃ ΕἸ ΡΠ Δ45]ΖΟά, οἴ, 

Οη. 42.581 Κ. 2222 Κ. 5176. 2). Αἴ. εἶδ, ΤΏΘΓΟ 15 ΠΟ σϑίθγθῃοθ 

ἴο [86 πυτα ᾿ἰδ, ΠΟΥ, ροσῆαρβ, Ἔνθ ἴο βρι τα] [1Π{6.5 ---ὅ. 454] 

Ὁ Βεεγ-“ἀεόα (ο ποΐ (γε «λα ποΐ) εγοῦς οὐεγ] (υ.5.). ΤΪΒ 1ἴη6, 
ΡτοΟΡΔΌΪΥ σοτγυρῖ, πηυϑὲ Ὧς ἰγδηδίογγοα ἴο ργθοθάς ἴῃ6 πὸ ἀπά ἐρ 
μοί σεεξ Μ8είἀ- εἰ, ΜὨΪ]ΟὮ 15 τοαυϊγεα ὈΥ ἴπ6 οἢϊαϑῖῖς ἀυγδηροιηθηῖ οὗ 

(1)6 ποχί 5ἴΟΡἤ6. ὅδνθῦαὶ δα ]δηδίοη5 αν Ὀδθη ρίνθη οὗ ἴῃ6 

Ἰδοὶκ οὗ ἃ σοιτεβροῃάϊηρ ᾿ἴμ6, 85 ἴῃ ἴῃ οδ56 οὗ αἰ]ραὶ δηὰ Βειῇ-εὶ, 

ἐσ. ἃ Ῥυη 15 ονϊἀδηΐ ἴῃ ἴΠ6 νΟΣῪ ᾿νοσὰ Ὁ3} “ΧὩ Ξξῷ "3 “Χ3 -Ξ ἰουηῖ 
οὗ σδρίνι ;7 οἵ, ΒΘου-ϑ θα 15 ογηϊεα Ὀεσδι56, Ὀεΐηρ ἰη [πἀδῇ, 

ἰ νὰ5 ποῖ ἀδϑοισογεαὰ ὭΘη ϑαιηδσία ἴδ] ;  ΟΓΥ Ὀδοδιιδα ΑΠπηοβ 15 

ῬΤΟΡ ΘΒΥ ΩΡ ΟἿΪΥ ἴο ἴῃ6 ἴδῃ {{Π| 065 ; ὃ ΟΥ Ὀδοδι56 ὯΟ 51:1140Ὁ]6 ραᾶτο- 

ποτηδϑῖα σουὰ Ὀ6 ἰουπά ἴος ΒΘοΓ- ἢ Ρ4.} [ΙΓ [6 ῥσγεβθηῖ ἰοχὶ 15 

ΔΟΟΘΡΙΘΩ͂, να τηῦϑδὶ υπηαἀοτβίδηἀ ἰμαΐ ἴῃς ϑγδο 65. οὗ Ατηοϑβ ἀδΥ 

ψ6Υ6 ηοΐ 54{|5Π6 4 τὶ ν᾽ ϑιὩρ [Π6 βαῃοίπασιθα οὗ ἴῃς Νογίῃ, Ὀυϊ 

ὝΟΙΘ 850 ΖΟΔΙΟΙ5 1 [ὨΟΙΓ ΟΥΘΠΪΡ 85 ἴο Ἵσοβϑϑ ονϑὺ [ἢ Ὀοτγάογ-δηά 

οὗ τοῖν ον τουτὶ οτγ ἢ δηα ρεηείγαϊα ἃ5 [247 βοι ἢ 85 [6 δηοϊθηΐϊ 

ΒΔ ΠΟΙΌΔΙΥ οἱ ΒεοοΙ-ϑῆσῦα, ΓὨΙΓΕ τ11165 ϑδουϊηννοϑὶ οὗ ΗἩ δῦτοη οἡ ἴῃ 6 

τοδὰ ἴο Εργρί. Βεογ-ϑῆθθα ρ]αγεά δὴ ἱτηροτγίδηϊ ραγὶ ἴῃ ἴῃ 5ἴο- 

Τί65 οὗ [6 ρδίσδσοῃβ, οἷ, ση. 21} 81:55. )639: 88. 2810 46] . [Π6ΓΘ 15 ΠΟ 

ΔυϊΠοΥ Υ ἕου ὈὨγνοτ᾿ 5 ϑἰδιθπγηθηῖΐ, “ ἴῃ ΑΠπΊοϑ᾽᾿5 {1π|6 1 νγὰβ ἃ ρορυΐαγ 

Ιοϑοσΐ [Ὁ Ὀρτ 5 το Ν. β5γ86],᾽" ὉΠ|655 ἰΐ 15 ἰου πα ἴῃ 8" (8 
ἀουδι] ἰοχῦὺ. Αἴεγ ἴἢ6 σαρεν!ν 1 νγὰ5 ἀραίη οσσυρ!εα (Νε. τ). 

ΤῊ ΜΟΙΒΏΙΡ νὰ5 5. ΚΊΏΡΙΥ ἱπσοοηβίϑίθης ἢ ἴῃς δϑϑυτηρίοη οὗ 

Τοσοῦοδη 1. ἴῃδϊ }Θγιβαϊθτη ννὰ8 ἴοο ἴδ ανἂΥ ἔσο ἴῃ 6 Νοσίθοσῃ 
{065 ἴο Ὀ6 ἴθ ῥΐδοθ οἵ σδηῖΐῖγαὶ ψνοσβθῆρ. ὍὙῃ6 τηοϑῖ δχί γα 6 

ἴοτπλ οὗ σοιταρὶ ΨΟΥΞΏΙΡ, νὶΖ. ἴμαἴ αἱ Βεου-5ΠθΌα, 15 τ ρἰασεά [ἢ 

οοηῖγαϑὶ ψ] ἢ τῃ6 ἵσαθ δι46 σοτητηθπάβαα. --- ΚΖ τἀαΐϊ ποί σεεξ 
Μείλ-47] 1.6. νιϑῖῖ ἴοσ ἴη6 ρύτροβα οὐ δχεγοϊβιηρ γἰῖθ5 δηα σθσοῖηο- 
ὨΪ65. -- 454 ΟἸίσα γε «λα ποί ση127} Ἀδίθγθησς ἢ85 δίγεδαὰν Ὀθθη 

τηδάδ ἴο ἴῃ656 ρΪας65 45 ἴῃ 56αῖς οὗ βαῃοίυδσΊ68. ---- 397», Οσἰζα «ἠαΐ 

σωγεΐ ροὸ ἑπίο ἐχί] ΤῊς ΟἸραὶ, ἴῃ τ οἢ 16 Υ πονν ἴακα βυοὴ ἀ6- 

Ἰρἢϊ, ν1}}} Ὀ6 Ἰαϊὰ νναϑίβ."" --- “πα δεζλ- εἰ τλαΐ δεεογιο ("Βε λ)αυεη] 

«Ορνα Ῥα., Κα, Τ7]δετ,, Ηἰ, [ ἔσο. 

δ ᾧ Βα., Κα. 4 Τ7εσ., Ηαγ., οϑβ., Ηἰ., Βα. 
86 ΤῊς αἸΠΠεταϊου οὗἩ ἴῃς οτὶρίπαὶ τιν πθ 52.525 σδηποῖ νν6}] δὰ ἱπαϊοαϊθὰ ἴῃ ἃ 

ττηϑ]δίίοη, ((. Εν.., Οἐζραὶ τοἱγ ὦ Οαδές τοείπεπ; Βα., Οἱζραί σι ρ ἐπιρὶδ ἐς; Οτ., 
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ΤῊς νογὰ Ν μ85 Ὀδθη νδιιουϑὶν ἰδ ίκθη 85 πηϑδηΐϊηρ ποσὰ," ἑάοῖ- 

σίγγ,Ἷ ἱπίφωξέν { (οἴ. Ηο. 4} 5 τοῦ ; φομόίξ, ὃ ἴὰ ἃ τεοβηΐ [σϑῃβὶδ- 
[Ἰοη ἰϊ 15 τοηἄοσοα “7. 72 ως. ἢ [Ιζ 15 Ὀστῖοῦ ἴο υπάἀογοϊδηά 1ἴ ἃς 

80 δουτενίδίίοη ἵ οὗ ΠΝ Σ3, ἴῃ 6 ΠᾺ ἴῃ ΘΙ ΠΘΓ 56η56 Ὀεΐηρ ἴἢ6 ορρο- 

δῖα οἵ ὃκ (Βοι}- 6). Οἐ. Ηοῆιηηδηη5 βυρροκιίοη δ τῃαῖ (6 ποτῖ- 
5ῃ 10 οὗ πες Νοηγίμοση Κιηράομμ δά τηδην Εργρἕδη δἰθτη ηΐβ, σι οἢ 

85 ἴῃ οαἰ, τηαἴ Υδῆνοἢ νγνὰ5 ἰἀδηκτ δα νι Εδ', δηά Βοιἢ- 6] ἢ 

Οη, τὴς 5δοτϑά οεἰϊγ. Ηδρηςα ἴδ υδὲ οὗ ΠΝ ὉγΥ Ηοπβεα δηὰ Απλος 

ἢδ5 ἃ ἀουδ!]ςα 56 η56 ; στα “γοῦυγ Οη- Βεῖἢ-6] ν}}] Ὀδσοοτὴς Ανθη, ἀ6]ὰ- 

βίοη." [5 οὗ ἱπηροτγτίδησε ἴο ποῖθ ἴῃδΐ ποῖ ἴᾶσ ἴοτῃ Βοιἢ-εὶ, εἴοϑα 

ἴο ἴῃε δάρδ οὗ [6 ἀδϑοτῖ, [ἴθ 6 γγὰβ ἃ ν]]ασο (1Π6 5116 οὗ νῇῃϊοἢ ἰ5 

ΠΟΝ υῃοογίδ: ) πδτηδα Βείῃ- ἄνθη (οΐ. [ο5. γ5 18,21 5. 125 143). 

--θ. Τῆς ἀἶγρε δοίη πον σοιῃρ]οῖδά, ἰ᾿ 15 ἴῃ6 παΐυγαὶ τηϊηρ ἴον 
ἴῆ6 ῥσορδδῖ ἴο υἱῖδσ δὴ ἜδχῃογίδιίίἼοη. ΤΉ Ϊ5, ἰουηὰ ἰη ν.ὅ, σοτῃρ εῖοβ 
(ἢς Ρἷεςθ. Βαῖ, υηίοττυηδίοϊγ, οὴθ 6 βϑθεὴβ ἴο ἤδνθ Ὀεεη ἰοϑβῖ; 

ΡΕΙδρ5 ᾿ἴ τοδᾶ, “μα ποῖυ, Ο ἀομδε οὐ 7»γαε, εξ γαλευεὰ απά 

ἔνε] 1.6. ἄο 85 ἢς ἰοηρ ἄροὸ ὈὉΔ46 γου. --- Ζέε7 ἀξ εαεέ γε οπ 7οεοῤ᾽᾽ : 

ἀομ4] 11 Τῆς ψγαῖῃ οὗ σοά [15 τεργθβεηῖϊθα Ὁγ ἔτα (Ὀι. 4253 ΕΖ. 
223). ο56ρἢ, 85 νν ε]} ἂ5 ΕΡἢγαϊ π, 15 οἴἴϊθη υϑεα ον Νουίπεσῃ 85 

ἀἰϑεηρυ 5ῃ θα ἔτοτη ϑουΐμοση [5γὰθὶ (οἴ 2 8. 19 Ο".15 Ζε. τοῦ; 
7οβερῃ, ψιουϊ ἀσώσέ, οσσυγβ ἴῃ ΑἸ. κ᾽ 65 ΕΖ. 4,5 Ῥϑ. η85),, --- 
20» δειλ-ε17 (ὅ, βοῆς Μϑ85., δηὰ ἴῃ6 ἀσιηδηάς οἵ [6 ρδιδὶ 6] 51ὴ 

Ϊπο]η6 βοπια (υ.:.) ἴο τεδὰ ,“η»» 75 γασῖ; Ὁυῖ [6 τεδαϊηρ οἵ ΞΜ ἰ5 
βαιἰϑίδοίοσυ, Βεῖῃ-6] Ὀεϊηρ ἴῃ6 σδηῖτα οὗ ἴΠ6 τε ρίουβ οὐ]τὰ5 ; οἵ. 

2 Κ. 22} 15. τ ]ς, 4,4". ὃ 

4, Τῆς Ηδῦτον οουἱά ποῖ ἀϊδίϊηρσιυ 5} ἀσς ταέα (πᾶ -ςε(.), ἀκας 7:5 ξαἱά (Ῥί. 

οἵ ἱπχπηεάϊαϊςα Ρδ5ῖ), ἴσοι [ῃς Ὠἰἰβίογιοαὶ σία, ἴμς ἰδιῖον 15 Ἰηϊεπμά θα Βεσα, Η. 

16,1; Ὦτ. 8γ; ΟΚ. τοῦ αἰ, -- »πλ Φ] Ἡ. 48, 86; Ὁτ. 8 152, 1; ΟΚ. 

δὲς Κοὐῥίααέ γοδέ υορ ἀσαππεη; Μιι,, Οἰζσαὶ τἀαί σο ἱμίο χα δηρ εαῤῥἑνέδν, ὟΝε., 

Οζα τοῖγαἱ ξεν σαζρεη σελεε; ΟΑΒ., Οἱζραὶ τἀαδ] ἐασίε ἐδε σαδὶ ο7) εχῖδε. ΓΙ. 

Ἡο. 1212 ἴοσ ἃ 5ἰπιῖατ δ᾽ 1 ογαϊίοη οὗ (π6 βᾶπια ἰεϊζοῦς; ἃπὰ ἴοσ Οἰ σ οαϑδς 15. 109 

159 [ς. ΟἹ ΜΙ. χ10.}1.14. 15. Ζρ. 24. 
5 Μίοϊ,, [υ5., Εο5., Βα., ΟΥ. τ ν, Ι νε.; οἴ ΟΑΞ. 

ΓΗΔ,, ΟΑΞ5. ᾧ Ὁτ. ΄“ Ηἰ., Μίε, 
6 2,44 Μὴ, 171, τὸς ἢ, ΤΊ ΟΑΞΒ,, ατί, “" Βειῃτ-ανθη," ΕΔ. 

Ἢ κξ πῦσχν μας Ὀδθὴ ἰγαηϑβὶαίς σόναπες (( 4]1.),2.55 ἑἀγομρά σοπεμνεη αἱ (τ. 
7.5., Ηἀ.), ἐφείγον (Π 4}}}, ἀὐεάΐε (ἃ ἀπὰ Ἐ, ν.:.). Τῆς ἰγαπϑδίίοη δἀορίεά, Νῃϊοἢ 

5ϑοῖ5 ὈσδΙΕΓ, γεβῖϑ προ ἴῃ6 βυσροϑίίοη ἰμαὶ Γ᾿ δηὰ 5 ἃγὰ δαϑὶὶγ οοηΐυπεὰ ἰῃ Ξουηπά, 

ΜΉΠςῸ ἰῃς 2 οὗἨ ΦΝΞ 5 ἰηϑεγίςᾳ αῇεῦ ἴ[ῃ6 ἀπδίορυ οἱ ἀϊπιορταρῆγ. 
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1το; Κὅ. 164 2. ΦΎ δηὰ 93 σὲ ὑγδοίς ιν ϑυποηγτηουβ (ςοΐ, ΕΖ. 345); δπά 

δτα υϑ6α 4}1κὸ οὗ βεεκίηρ Υδῆνεἢ δηὰ οἱ βεεϊκίηρ 1άΔοἷ5 (ἐφ. ἴων. 1981 15. 19οδ ἈὨιϊ. 
1811 7ς. 83 2132 (τη. 2ς 323, εἴς.). Ἐὸοτ οτἱρίπαὶ ἔογος οὗ Ὀοϊῇ 5ξεεὲ Β5Ζ. δὰ ΒΏΒ. 

ΑΔ ΕΑΥ͂Υ πιοδηϊῃρ, γέρογί ο, βθθτὴβ ἴο Δρρεᾶγ ἴῃ ἄτῃ. οὔ Ὀϊ. 12ὅ 2 (ἢ. ι1ὅ, 

ΒοΙἢ ψογὰβ ψοτα υϑεῶ σουμίοηΥ οὗ σοηβυ ρ ἴῃς ἀεῖίγ, ΓΠγουρΡἢ δὴ ογδοὶς 

οὐ [πγουρἢ ἃ ῥγορῇβεῖ, ἴῃ γτείδγεπος ἴο τηδίίετβ οἱ 8}} Κὶ πάβ, τε! ρίουβ δπὰ βεου- 

αν (Εχ. 1816 5 5.99 2Κ. 311 83 ΕΖ. 20}.8, εἴς.). Ετοτὴ 115 υϑᾶρα οδπης ἴδ 6 

Ὁτοδάοσ τποδηΐηρ οἔ βεε Κρ ἰΏ ὈΥΔΥΘΥ ἃπὰ ψνουβὨἷρ πα, ἴῃ σεηογαδὶ, οἰ τἰνίηρ ἴο 

δοῖ ἴῃ δοοοσὰ σὰ ἴῃς αϊνίης ΜῈ} (Ὀι. 4123. Ηο. ς6 ΖΡ. 25 Ῥ5. 4011 697 τος, 

εἴς.). [ἢ ργορδεῖϊς βρεες} ΨΟῚΊ 15 τι ἢ ἴΠ6 τηοῦα ουτηγηοη Μοτγὰ οὗ [δε ἵνο 

ἤδη υϑεὰ οἵ τεϊϊρίουβ δῇδίγβ. ---- δ. Ἰφῖυτῃ ὉΝ] ᾿Περτγεοδιίοη, Η. 41,1 ὁ; Ὁσ. 
ὃ το (α) Οὐς.; ΟΚ. 1527, Κῦ. 3ς2.. Ὀυϊ οἷ, κὸ (τ ἸΝ320) 2γοέῤῥίο». -το 
Σιν ὉΝΌ2]7 τρᾶγκβ ἴῃς οἰίαϑτη; ρεσῆδρβ νὉ δεν 5252) 8 ἀὰε ἴο ἃ ἀδϑβϑίγε 
ποῖ ἴο τερεαὶ [πε βουπὰ αἱ, --- πλν 52] Η, 28, 3.4; ΟΚ. 113»; Κῦ. 329 γ. 
-- ὅν )] Νοῖς πιδβο. ἔογπι οὗ ἴπ6 νΌ., (Βουρῃ τῆς ἐδυιϊπὶπα 5 τῆοσα υϑυ8] 
ὙΠ Πᾶτηε5 οἵ ἴοννῃβ ; Κῦ. 248. ΤῊς 500]. ἢγϑι Ὀδοδυβε δπιρἢαῖίς, 80 ΝΠ; 

ποῖς ἴΠε οἰαβτὶς ογάεὺ οὗ ἴδε ῬγΟΡΕσ πᾶπηεβ ἰῃ ὅδ, 85 οοτηραγεαὰ ψἹ ἢ (δαὶ ἴῃ 

δα. β, γῦχ}7] συς. ΤὨε ἀἰβισΟΠΥ 5 τυννοίοϊά (1) ἴπε ὧδε οὗ τὸς νῖἢ δος, οὗ 
ἴδε Ρείβοῦ, θη ἰδ 8 ταρυϊαγὶν (ΟἸ]οννεὰ ὉΥ ΡΨ οὐ ὃκ (οἴ. 70. 1419 1.16 5, 

1οὔ), Ὀεΐπῃρ υδεὰ ψ ἢ [ἢ δος. ἴπ ἴῃς 86ῆ8ε οὗ ὥο γεαεῖ, 2 5. 1ο᾽8; δηὰ (2) [δς 

ἔετα. νὉ. πῦϑν ψΒῖ ἢ Ροϊηῖβ ἰο ὧδ ; Βεῆος [886 τρδηῦ εἸηθηἀαίίοηβ ργοροβεά 
(ν.:.). Ματγροὶ]!5 (452. ΧΥῚ]. 171), Βοννενεσ, ἀείδηαβ γῦσ" (Ρυῖ τεδὰ8 ὥν3) 

οὐ ἴῃ 4518 οὔ ἔπε ὑβᾶρς οὗ τὸς ἴῃ Εσο]υβ, 810, τγβετα ἰτ ἰ8 [ο] να ὈΥ Γῦγ)2 
(8 τοϊβίακκε ίοσ γῦγωΣ; ςἴ. (5) δπὰ τεπάεγεά ζέραε Ὁγ (ζ. --- ον" γ"2} 50})].» 
ποῖ οὐ]. --- 52Ν1 Ἐδτη. δ8 τεῖ, ἴο Φ ν᾿ ---ν ὅν γ"2"1 Οοιτεοῖ, ποιν οϊαπάϊηρ 
γε. εἰ αἱ., υν.2.; Ἀοῖ δος. (Ὁ Ξε β'ρῃι οὗ δος.) δῇεν “290 (οἵ, Ηἀ.),᾿ ποῦ ἴο θὲ 
εοηποοίεα στ πῦον (Μδὰ.); αὶ ἀδῖ, οὗ δάν. οὐ ἀϊβαάν.; οἵ. ΕΖ. 3)}}; 
ΟΚ. εἰς 9“. 

8, 9. σλο ἐς ἐξ λαί γος αγὸ ατζεα 1 «““2) Υγάαλιυελ ἰς ἡῆς 
μας, 1}ε ἐγεαίο» 977 δε περείμαγίες, {δε εοη ον 977 ἐλε “εας, τὰς 

δε »ογ6 οὐ ἐδε τγορρ. 

ΤΕῖς δάἀάϊιίου ἔγοτῃη ἃ ἰδῖεγ μδηά, “ἴο τεϊϊενε [ἢ ρίοοπι οὗ [ἢ ρῥσγορβμεῖϊς 
Ρἱεῖατο,᾽᾽ [8115 ἱπῖο ἵννο βἴσορ!εβ, εδοῦ οὗ ἔουγ ἰγἰτηεῖεῖβ. [1 θεατβ ἴῃς ρσεηεγδὶ 

σδαγαςῖοσ οὗ ἴδε δάάϊτϊουβ ἰουμὰ ἴῃ 418 οὔθ, δὰ τεβειλῦ]ε5 ἴθ βίγὶς ἰῃς 

Ὀεαυΐετο-]ϑαἰδῃ (οἴ, 15. 4037). Νοῖςε (1) ἴδε αβὲ οὗ ρατϊςοῖρ]ε5, δηὰ (2) ἴῃς 
Ῥεου ας ποτά; οἴ, 5.1: Κεῖ, Ψ]ιοό 276; (με. 58. 1. τς23π..3. 9.8 κυὰ 9 

ἃτε ρἰδοεα ὃγ ΕἸΉ. αἴϊες 27, Τῆεὶνγ ἰδοῖ οὗ σοππεοιίοη τ ν.ΐ 15 σε γα! ν 

δοκηονϊεάρεα (50 Ἐν., [οἸ]οὐννεὰ ὈγῪ ΟΑ5., γνῆο ρδςεβ ἴδβειη Ὀείοτε ν.ἵ; Οτ., 

νὮο ψουἱὰ ρίαςς ν.8 δἴϊον 48, Οεῖ., ψῆο βυρρεβῖβ ἴῃε αἰϊεγπαίϊνε οἔὗ ἴδε επὰ 

οἵ 186 οδδρ.; (με. 28. 1. 153, ψῆο ρΐίαςσες ἴπετι δέτε 418; Νονν., ῇο τα- 

ψατὰβ ἴθ πὶ 85 ἃ πιϊϑρίαοεὰ ρἷοββ οἡ ν.δ; Ὦγ., Ματγῖϊ, δῃὰ οἴπευβ, ννῇο ἴγεδῖ 

ἴδει 85 δῃ ἰπιετγροϊαϊίο; οἴ, Βαυτηδηη). 
Ι 
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8. ἸῸΨ πΥ5}] Τὸ Ῥὲ ἰτδηδβίεσγεα ἴο ἴῃ6 Ὀερὶππίηρ οὗ ν.δ, βοτῖθ ργεοεάϊηρ 

ψογὰ Ὀεΐηρ ἰοβῖ ; ΟΥ̓ ΡεγὮΔρ5 ἴδε 1ἴπε τῇδ δα Π]]εα ἔτοπι ὦ -Ξ- 2:7 ἥάεγε δξ γα ῦ 

ἐρὶ ἑὰς βγέξεμεε ο7 ἀνε τοῖο, εἴς. Ὑνο οοὐα, οἵὗἩ Κεηῃ. δα ἃ ΝΣ δηὰ ἴννο σοάά. 

οἱ ᾧ τεαὰ, γαλιυεή, Οσοά ογ7 ἀσείξ. ---ο ΌΣΥ ΛῸ}2)] ὦ πάντα καὶ μετασκευάζων -Ξ 

2001 ἢ» (Νο]1.); ᾿Α.᾿Αρκτοῦρον καὶ 'Ωρίωνα; Σ. Πλειάδας καὶ ἄστρα; Ἔ Αγώε- 

γω; εἰ Ογέονισηι,, Θ. Πλειάδα καὶ ἕσπερον ; Ὦ, πο Ό5.Ν 0.5); ὃ ἰΖαωὰο ᾿.36..9. 

--- σοῦ} Κεαὰ γιοὺς (οἴ, Ῥβ, 233) [0], (5 σκιάν (Ν4.), ποῖ δδν (0].); Ἔ ἡρεε- 

ὄγας; ὉὈαὶ “Φὅ Ἰ2αΐο τοῖς δ᾽ (ϑ8ες ΒΒ... --- αἰ] Βεδά πϑῦο, ν ἢ ἴεη οοὐά. 

Κεπη. δὰ βενεῃ ἀς Ε. (58ο Παῖδε, ΜΙϊ.,, Οοτ 714 7. ΧΙΝ. 118, ΕἸΠ.). -τ να 

Ὁ 09] Φ -- ιυλο εον;»!αμαῖς 10 ραζάεν φγέαί αγιρῖε: ἐξέ {ἦε τοαίοῦς οὐ ὅδε τεα. 

---9. 2.305] Φ ὁ διαιρῶν τΞ ΣΙ (Νον.); (58 ὁ διορίζων ; ̓Α. ὁ μειδιῶν ; 

Σ. τὸν ποιοῦντα καταγελάσαι ; Ἔ φωὶ αγγεαεί (τῤγιαεί, οοά. Απὶ.)}; Ὁ 220; 

Φ δρλ5ο,. Οτ. ολθοη; Οεῖ. ρα; Οοτὲ 220; ΕἸΒ., υωοη; Οοτῖ 

(νι.) διά Μαγιὶ, νϑϑρθσ. --- ΦΊ Εεδαὰ “ϑν}, [0]. (5 συντριμμόν (50 Εν., ΗΙ., 

Οοεῖ, ατ., ΟΑ58., Νον., Οεἴ.). 2. αδὼ, δπὰ δ᾽ νϑῦπ Ξῷ θη (8ε}.); ἘΓ υατηΐα- 

σι Σ. ἀφανισμόν. Ἡοῆτη., ὖὸ Βετα δηά ἴῃ [0]. οἰδυβε. ΕἸΠ., π᾿. --- ρῦ 65 

ἰσχύν -- Ὁ") (8ο αἶΞο Οοτῖ); Ἢ γοδιείμνι, ζ Ὀορτ; ὦ λ...; Ηοΐα., τ» (}). 
--- Ἰνῦ] Θ΄ καὶ ταλαιπωρίαν; Ἔ αἰεῤοῤιίαήορονρε, 92 ἰωοῦοο; Ζ᾽ κυνῶν; ΗΔ]. 

τῶν, 81. ψου]ά τοδὰ (80 αἷϑο Ὦσ. δηὰ Οογὶ 2,,,.) ἌΣ ΦΥ οὰ Ὀαϑὶβ οἵ 65 δπὰ 

15. 597 6ο!8 7ε. 488; Ὀυϊ ἴξ ἰ5 Ὀεϊΐζεσ ἴο τεδὰ "ὩΦ ἔοσ ἴπε ργενίουβ ἪΦ (Ὁ...) 
δῃἀ τεοίαϊη ΤΌ Ποῖος, β'πος 65 εἰ ρΊ ου5 συντριμμός ἀπὰ σύντριμμα ἴο τερτοβεηξ 

ἌΦ τνεηῖγ-[Ὦτας {ἰπ|65, ας ὙΦ᾽ ΟἹ]Υ ἔουγ {ἰπγ65, ἱποϊιἀϊηρ τ 5 ράββϑᾶρε, ψὩ]]Ὲ 

[86 νὉ. ὍΦΨ 15 ταρυϊαυ!Υ τεπάεγεαὰ ΌΥ συντρίβω. ταλαιπωρία, οἡ ἴῃς οἴδετ 

μδῃά, γοργοβοηῖβ Ἢ ἴδῃ ὈΠπ|65 δηἃ 2 Φ ΟἿΪΥ τῆτῖσς, ν Ὠ}]Ὲ ὙἼΦ 15 ταρυ δυῖν τοη- 

ἀετεὰ ΌΥ ταλαιπωρέω. Ἡονάνεογ, ἴἢ6 οσούγγαεπος οἵ [6 ρῇγαβα 2 ΦΥ τ ἴῃ 

15. δπά 7ε., ψῆεγε 6 τεπάοτβ ὮΥ συντρ. και ταλ,, τηᾶκοςβ ἴδ τηδίζοῦ βοτη ναὶ 

ἀποετίδίῃ. --- ἼΣ201 ΗἩοῆπλ., ὍΣ25 (9). τ--ς Ν12}] Ἀεδα δ», ψ ἢ 4}} [Ὡς νεγβίοηβ 

(58ο Να., Οοτὲ 7ΖΔ7.. ΧΙΝ. τι δπὰ 2 “ι., Ηοβτῃ., ΟΑ5., Νον., ΕἸΒ., Οεῖ,, 

ΗΔ].); ὁ Σ. ἐπάγων; Ἔ αϑεγί, 5. ἴδιδο; Φ ον. --- ΤΏ εβα νβ. ἀγεὲ ενΐἀθ πεν 

ποῖ ραηυΐπα. ΜΝ. τηυϑὲ Ὀς ἰταπβέεσγεα ἴο ργεςσαάδ ν..0, Ξβεα Ρ. τος. 80 Βδυετσ, 
Ἐν., Οὐ., ΟΑϑ.; οἵ, Μιϊ,, ννῆο 5ἰγαϊ 8 Ὠἰ 56] ἴῃ ἴΠ6 δἤοτγι ἴο ςοπῃδοῖ νϑ8. κῃὰ 8 

(Ρ. 129); αυη., Ψ8ο τε)εεῖς ν.Τ; ἌΝΕΘ. }γορᾷ. (Ρ. 400), ννῆο πιαϊηϊαϊης [Πδϊῖ, 
[ΒουΡὮ ποῖ Ο]Οβογ σοπποοϊοὰ ἢ τῆς ἱπηοαάϊαῖε σοπϊοχί, [656 νβ5. ἃ ἰῇ 

σοπηρί εἴα Παυτῆοηῦ ἢ ἴΠε ρεποταὶ ρυτροτῖ οὗ ἴδε Ἰβουρῆϊ οὗ Απιοβ, δπὰ παῖ 

ἴδ οὐδου]αῖοτΥ ἔογπι 15 “ ποῖ βυγργίϑιηρ υπάεγ ἴῃς σοησγαὶ οοῃάϊιοηβ οὗ ῥτο- 

ῬΒαοῖῖς ογαΐοτυ, ἢ }]ς ἴῃ 6 ἀρρεδὶ σοπλεβ ἴῃ ἴο τεϊϊενε [6 5ἰγαίη οἵ ἴῃ ἱπίεηβε 

[δε] πρ δἱ ἃ οτἰτοαὶ ροΐηὶ ἰῃ ἴπῸ ἀτρυπιεηϊ." Τῆς βυρραοβίίου 885 Ὀξδη τηδάς 

ἴο ἰτδηβέοσ ὙΠ.) ἔγοτῃ ν.ἴ, σι Ὁ (Ν εν. ν. ἦς Ρ. 118}, ογ ἴο ΞΕΡΡΙΥ Ἰφῖν (Μίοδ., 

].5.), οὐ τεοξ γαλισεά ((εὉ.), οὐ 47 τς τὰς ομδ τοάο (Β4.); Ὀυϊ ἴξ βεεπὶβ Ὀεϑβὶ 

ἴο ΘΌΡΡΙΥ ρΡατὶ οἵ ἃ ᾿ἰπθ νν δἰοἢ 5} 4}} ἱποῖϊαάε τῆς νοτήβ ἴα κϑὴ ἔτοτη ἴῃς δπὰ οὗ 

ἴδ ν., νἱΖ. ἸῸΦ ΠΥ", βίπος [818 ρῆγαβε σου]ὰ ποῖ ογ᾽ρί πα! μανα βἰοοά ἴῃ ἴδε 

ταϊαβὲ οἔ ἴδε ἀεβογριίοη. [ἢ 418 ᾿ξ σοτλα5 δἵ ἴῃ οἷοβε οὗ ἴῃ βεηΐδῃσεα. 
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8. ἥλοις παριέ ἐς γαλευελὴ ΤἜς Οοὐα ψῇῆο 15 [5γαθ}᾽5 δίϊοηδὶ 
σοῦ, δηὰ ψῇο ἀδβίσοϑ [5186]᾿5 βιτοηρεϑβὶ Δ] ρίδησα. --- 7 .ε ἐγεα ον οὗ 

2ε δ είαάες απ Ογο] 1Ὲ ἴνο ΟΥ ἴῆγες βίγοϊοϑ ἴῃς ροεῖ ἀδθρίςοῖβ 
με οτηηϊροΐθηςς οὗ ἴδε ἀοά ον ΨΠοῦ ἢς ρ᾽εδαάβ. Ηδξ 561265 ὑροῇ 

ἴνο οὗ [ἢ6 Ὠδάνθη]ν σοηβι 6 Δ ἘΠ Οἢ5 νὩΪ]Οἢ ἃγα τηοϑὶ σοηβρίσιοιβ ἴο 

τορτγαβθηῖ, Ὁ βσυῃδθοάοοῃο, ἴπΠ6 υηΐνοσβα ἴῃδὶ 15 ν]ϑῖ 0 ]6. ΤΏΘΥ ἃῖς 
τείειτεά ἴο ἴῃ [Ὁ. ο" 485: (οἵ, 15. 1319) ἴῃ τῃ6 5Δηγ6 Αγ ἃ5 ἃ ὑσοοῦ 
οὗ Οοά᾽ς οτδαῖϊϊννο Ρρονεσ. Τὴ6 Ηθρῦτγεν Ὡδπὴ6 ἴοσ Οτοη, ψὨ]οἢ 

Αἶβο ΞΞ ,ροἷ, γδὺ Ῥευῆδρϑβ σοηϊδϊη ἃ ἴγᾶςα οὗ βοπὴδ οἱ τὴγτῃοϊορίοδὶ 

ῃοίΐοη, ΜΏΟἢ Π6]α [ἢ5 σοηβίθιδίίοη ἴο ἤανα Ὀδθ “ ΟἹ βίη Ϊγ 
ΒΟΙΏ6 (ΟΟἸμαγάν, ἤδανθη-ἀατηρ το 06] τὴῸ Ψὰ5 ομαϊηεά ἴο ἴῃ 6 5ΚΥῪ 

ἴοσ. ἢΪ5 πῃ ρίοῖγ." 5" ΤΠ τπουρῆϊ 15 ποῖ αἰβεγθηϊ ἔσο παῖ οὗ [Π6᾿ 

Ῥβδ] δὶ (85. ΤῊΪ5 βθθῖὴβ ἴο Ὀ6 [6 τηθδηϊηῃρ γαῖθοσ ἴδῃ (1) ἴῃ 6 
ἰηϊετρτγοίϊδιίοη οἵ ΜΞ 85 “ ρεηΐδὶ ἤθαῖ᾽" δηὰ 5'᾽Ὁ9 δ5 “ ςοἱά," 1 οἡ 

(6 ρτουμπὰ ἴπαϊ ἰδ ΠΑσιηοηΐΖα5 Ὀεῖίοσ ἢ ἴῃ6 σοηϊοχὶ ἴο βρθϑαὶς 
οὗ ῥτοβθηΐϊ δοῖβ [ἤδη οὗ ἃ ἰδι- αἀἰβίδηϊ ογθαϊίΐοη (Ὀυϊ οἷ. ἴῃς συβίοπὶ 
οὗ τς ευΐετο-]5αϊ8}) ; οἵ (2) ἴμαϊ ψῃϊοῃ ἤπαάβ [6 ῥγποῖραὶ 
ἴοτεα οὗ ἴπ6 υἱϊϊογδηςα ἴῃ [ἢ 6 5ἴατ- ΜΟΥΘἢΡ, ψῃ]Οἢ ψὰ5 ποῖ ὑποοηλ- 

ΤΩΟῚ ἴῃ ϑγδοὶ (οἴ, 76. γ}8 4411..}8Δ} 2 Καὶ, τη} χιδ', οὗ, 231), (1ῃ6 

τπουρῆς Ὀεΐηρ “ἀο ποῖ ΜΨΟΥΒΏΙΡ ἴῃς 5ἴαϊβ, θυαΐ ἴῃ6 ογθαῖογ οἵ ἴῃμὲ 
βίδσϑ ᾽᾿ ; 1 οἵ (2) [μαϊ οὗ Π 85 “"ἰοσίυῃς," “" ἀθϑίίηγ ᾿" ; 8 οἵ (4) ἴδαῖ 
ψῃϊοἢ ΒΌρΡΡοΟΒΘ65 ἴῃ 6 5ἴδγβ ἴο πᾶν Ὀθθῃ της] οησα Ὀεοδι56 οὗ [Πεὶγ 

ΠΗ Θησ 6 ὉΡοη ἴῃ 6 γεδίῃοσ, δηα Ὀδοδυβε ἴΠ6 ἡ ΠΟΥ νυν ϑῆθα ἴο 5η0 

[86 ϑρτοιίδου οὗ Ὑδῆνθἢ ΤΟΥΣ 411} 5 ἢ ἴοτγοθϑ.  --- λο ἡεγηοίλ 

ἄδεῤ ρίρον ἑμιο νιογρῃρ) ΤῊ ““ ἀδγκηθϑδ᾽ ἴἢ15 τυὐτηδα 5 ποῖ 
[86 ἀατίης55 οὗ ἀθδίῃ, δὴ ἰηϊεογρτγείδτίοη Ῥαβθα προ δη ἱποοστθοῖ 

Ροϊπτίηρ οὗ ϑχ (υ.1.), ποῦ τμ6 οτἱρίηδὶ Ἵγεαιίοη οὗ Ἰρῃῖ, ᾧ Ὀαΐ 
[6 οἤἴδηρε ἤοπὶ ηἰρῆϊ ἴο ἄδγ, ἃ τιοϑὲ νοηάετίαὶ, δἰ ΠΟ ρἢ πιοϑβῖ 
ΠοΙΏΤΏΟΏ, ΡΒ ΘΠΟΙΏΘΠΟΩ. --- 454 44) ἱπίο πίράξ ἀαγζεμείμ) ΤὨΪ5 

Φ τ. ; 50 Ὀἱΐ. (οη 710. 95), σῆ6., ΒΌΒ. Ἐογ σείεσθηος ἴο ἴ8 656 οοῃϑβίθ δἰΐοπ5 ἴῃ 

ἐδτὶν Οτεεὶς ᾿ἰοσδίασε, οἵ, ἤοπι. 2. ΧΝΤΠῚ. 486-09: - 

Πληϊάδας θ᾽ 'γάδας τε τό τε σθένος ᾿Ωρίωνος 

Αρκτον θ᾽ ὴἡν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέονσιν, 

ἭἪ τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ ᾽Ωρίωνα δοκεύει, 

Οἴη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿Ωκεανοῖο. 

Εἴ, αἷΞο ΧΧΙ]. 2ό-31, δαηὰ Οἵ. Δ. 272-75. 
{ Ῥαυκηυγϑῖ, οἰ ὉγΥ Οὐδη ἴῃ ἢ 5 ἰγαπϑδίϊοη οἵ (αἱ. τ σοῦ. ᾧ ΒΘ. ]οΥ, 

Ι Ηοδπι. ΖΑ Μ΄. 1Π1. τορ. { ὈΡι., Κα. 
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ΒΌΡΡΙ ΘΙ ηἴ5 δηα οχρ δῖ ἴῃ6 ῥτγαοδάϊηρ ρῆταβα ; [6 ἰάδθα ἰ5 τῃδῖ 

οὗ ἴῃ6 τορυϊαγ ογάοσ οὗ παΐυγθ, ηἰρῃϊ βυσοσαοάϊηρ ἀδγ, υπάοσ ἃ στϑαὶ 

Ὀιτοοΐοτ, ποῖ παῖ οὗ δὴ Ἂχιγδοσαϊηδγυ ἐνθηῖ Κα [6 ἀδσίκηθβϑ οὗ 

ἴῃς Ἰαηά οὗ Εργυρῖ," ἢοῦ ἴῃς βῃογίθηϊηρ οὗ ἴῃὴ6 ἄδγϑβ ἴῃ σ]ηΐοσ. 

- σγλο εαὐζέο τὴε τυαίεγς ο7) 26 τεα απα δοωγείά ἄφηνε οπ 16 εξ 

ΟΓ τἀ εαγίλ] Οἵ. 15. 4813 170. 4853. Ατὸ τμδ8εὲ ᾿νδῖεσβ ἴῃ 6 σης 

ἄταν ἴτομλ ἴῃς 568 δηὰ ἀδβοθῃπαϊηρ Ὡροη ἴδ δατίῃ (οἴ. 10. 267) ; ἢ 

ΟΥ ἴΠ6 ἰουῃΐδίϊη5 Δηὰ 51Σθᾶπὶ5 ὈΥ νν]οἢ τῃεῈ δασγίῃ 15 ναϊθγεα ᾧ (οἴ. 
Εο. τ 70. 125); οΥ δὴ ἱπυπάδιίοη, [ῃῆ6 Νοδοβίδη ἄσϊιρο, ἴῃς 
τηοϑῖ [ογγ Ὁ] 6 ΡυΠΙϑητηθηΐ ἴῃ Πἰδίοτυ δ [Ι͂η ἔανοσ οὗ ἴδε ἰαϑὲ ἀγὸ 

[6 υ86 οὗ ἴῃ6 Ἔχργοβϑϑίοηβ ἐαζ δηὰ λαες οὐ “ἦε εαγίλ, τὰ 6 τδουρδῖ 
οὗ [ῃ6 (Ο]]ονηρ, δηά ἴῃ6 ἰγρίοδὶ ομαγαοῖοσ οὗ ἴῃς 1]υβίγαϊτ ου5 οὗ 

ὙδΆν ἢ 5 ΡΟΥΟΥ, 85 ἴῃ ἰηϊοτγρτεῖθα, νἱΖ., “ ][εῃοναἢ, ὉΥ νῇῆοτῃ 

[ῃ6 νοῦ] νὰβ τηδάθ, οὗ ψῇοβθα ψ1}} [6 ογάδθσ δηὰ ἤδιΤΩΟΩΥ ἰῃ 

Ὠδίυτο ΔΘ δὴ δχρσζεϑϑίοη, δηα δὶ ψῆοβο Ἴσοϊητηδηά ἴῃ6 ἔοσοθβ ἰῇ 

Ὠδίιυγα ΠΊΔΥ ὈδοοΙς 85 ἀθϑίγυσίνο ἃ5 ΤΟΥ πᾶνα Ὀδοη οποβοδηῖ ἢ 

--9. Οαμτείά υἱοίσπιες ἰο ὀμγεί πο {ὴὰε οἰγοηρ)] Εον ἴῆες νοτγά 
ΣΌΞΏΣ ((ουηά εἰβονῆοσγα ΟὨΪγ ἰῃ 70. οΖ τοῦ Ρς. 40." δηὰ ὕΣΞΌ ἴῃ 
76. 818. τῇεγα ἤανα δὴ βυρβοβδίεα ἴῃς ἐΟ]]ονίηρ: (1) 1,16 “λα 
σγεηρίδεης ([ῃ6 5ροἹεα δραϊηϑδὶ [Π6 βἰσοηρ, 580 ἴπαΐϊ ἴῃ 6 5ρο ἰδ α, οἵ 

ἃ ΨΑΒΙΘΙ, 5η4}1 δϑεθηα Ὁροὴ ἴῃ 6 νΕΓῪ ἰογίγοβϑος οὐ ἀδϑιγαοιοη 

(Ξ ἴῃς ἀδδίγογεα) αραϊηβί βίγεηριῃ (ΞΞ ἴῃς βἰσοηρὴ 80 1μδῖ (1 ῃτουρἢ 
ἢϊη1) ἀδοίγαοιοη σοπηθ5 Ὡροὴ ἴῃ ἰογίγ655) ; "' (2) .,71ὲ 2λαΐ "παρῖ- 

,επ;"" (2) 717 ἐλαέ εαμδές το βατὰ ,ογιὰλ (ἄρυτε ἴα Κοη ἔσοπι [ἢ 6 

ἀδινη),} εἴ. 15. 47}} 70. 2Ζἦ; αἷϑο ΠῺΣ ἰῃ 15. 425 κ 88, (4) 274 “λα 
ἐαρὰς αὐ; Τἰ ἴδε τηϊγά 861|58Ώῆ6ς5 ἔπε οοπῖοχι ἴῃ 81] 1ῃ6 Ρᾶϑϑᾶρθϑ 'ῃ 

ψῃοἢ τὰ 6 ψοσγὰ σου δηά δοοογάβ ψ ἢ 115 ἀενδῦοῃ (2.2). Οη 
Ἡοῆϊτηδηη 5 ἰητογργείδιοη Ὁ... ---- 4πὸῶ σαπμοοίά ἐξυασία ον 10 εοριό 

πολι “ἀπ 2,ογγε: 9) ὙΤΠ15 τοηαοτίηρ ἰ5 Ὀαβθα ὑροη ἴῃ6 τϑδαϊῃρ 3) 

(ν.5.) ἰηβῖθδά οὗ Κ)3", δ[πουρσῇ ἴῃ6 Οδὶ οὗ ΚῚΞ (1Κ6 3}}) βοιῃθίϊηγο8 
[45 ἃ ἰγδηβίςνα τ] Δη] ΠΡ. 

8. ἼΦ»] πᾶ5 Ὀεεη ἱτγεδίεα 88 οἷ"). οὗ Ἰφνν ἴο Ὀὲ Ξυρρ!!εὰ (Μίοδ., [153.), 85 

5 )]εοἱ οὗ ἸῸΦ πλὴν (ΘΠ ερ6), 88 ργεάϊοδῖε οἵ ἃ βεηΐεῃςε οἵ ψνῃϊο ἢ πνεῖ, ἴο Ὀς 

Βυρρ! ἰεὰ, 5. βϑυθ)εςῖ (Β4.). 1 τεραγάςβα 8ἃ5 δῃ ἱπίογροϊαϊίζοῃ, 18 σοῃπεοίίοῃ 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 νΟΙΥ ἴοοβα, ρεῦθδρϑ ἴῃ δῆβινεγ ἴο βοὴβ ἱπηρ]]εἀ υσβίίοη; οὗ. Κ, 5214 

“ (εὈ. ὅ Ρυ., Κε., ευ., ΜΙ, αν. 
1 76γ., Οδ]., Οβ., αςῦ., ΤΔῃϊ], οβ., Οὐ. [ἩΜιι, ΤΙ Ἐος., Βα., Ηἱ. 

1 ΗἸ. Ἵ (Δ. 1 ᾽α., [6τ., ΒοῦσρΡ, Ῥὰ. 
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214. ---- [2] οοουζβ οἰβενμεσε ΟἿΪγ ἴῃ [Ὁ. 95 2881; ὈΒΌΔΙΥ τας ἴο τπιθδῃ ἴΒ6 

ῬΙεἰας65 (80 ᾿Α., Σ., Θ., δηὰ (5 οἡ Ὁ. 3851), ἔτοστῃ [ῃς ἰάεα δαὶ ἰΐ 15 βίτῃιασ ἴο 
9. 

ΑΥΔὉ. ἅ9 "“ , ἃ Βεᾶρ (Βα.; ΒΩΒ.; Ταγίον, 2.2. 111. 896). ΟΥἷδοῖ πιοδηΐηρβ 
δίνεη ἃσὰ ϑιτγίυβ (ϑἴογῃ, ἰῃ 7α, Ζείελγ δ 7ὼγ ἩΜέδδορ. τι. Ζεόοη, 111. 258 Η΄.; 

Νὅ. ἴῃ 82.; Ἡοβῃ. ΖΗ ΚὧΚ. 111. το) ἢ.) δπὰ ἴῃς ϑοογρίου (ΖΑ. 1. 264). --- 

5.02] Τῆς ἀετίναιίοη ἔγοτπι 509 τῷ 20 ὁέ τἔγορερ, ῖΒ νΕΥῪ ἡποβιϊομδῦϊε, ΤΈΣ ψοτσά 

οὐ ΠΑ ΥΪγ τηθϑη8 ὦ “οἷ. Α5 υβεὰ οἵ ἃ 5ἴδγ ἴξ ὁσουΐβ ΟὨΪΥ Πετα δπὰ ἴῃ 0. 99 3881 
15. 1210. ᾽Α. δηὰ Ἐ δπὰ 65 οὐ ἴ5. 1310 δῃὰ 70. 2881 ἰγαηβϑὶαῖς ὉΥ Ογέορ;, ῃϊ ἢ 

ἷς ἴῃς υδιᾶὶ τηεδηΐϊηρ ρσίνεη; δά, Δῦυϊν δια, ἀπά οἴει ἰάθπτ  ν ἢ 

Οδπορυβ. (,, ίοσ ἔμεν αἰβουβδίου, Ῥεϊζβίθιη ἴῃ 6. 706,2 τοι (.; Ταγΐοσ, 

,ὨὌΔ. 111. 632; ΕΚ. Βτεονῃ, ἴτ., 77γαμς. οΥ7 Διένμελ ΟοημρΥ. οὗ Ογϊορίαίιεῖς, 11. 

457 ἴ. ---- ΛΟ Σ] Τε οἱ ἀετγίναϊίοη ἰ5 85 ἃ οοιηρουπά οὗ ΠῚ ὃχ τ-ῷ- ϑβυιδάον οἵ 

ἀεαδίῃ; 50 65,᾽ Α., Σ., Θ. (ἰῃ ρῥἴαςἊϑ); Έ; Οεβ. 74ες., ϑοῦναιν, δας δεόεορ 
μπαοὰ οδρε 7Ζοας, 194; Νὅ. ΖΑ͂ ,. ΧΝῚ]. 1828.; ΒΌΒ. Τῆς νοοαὶϊζαϊΐοι 

ΓΛΌΟΣ ἔγοιῃ Ὁδγ, δέ ἄαγᾷξ (οἴ. Αβϑγτ, ξαῤνι:2) 8. αἰϑο δηςίεπί, πὰ 885 Ὀεεῃ 

δεςερίεα ὉΥ πιδηγ; Εν.8 270 ε; Ὠε. δδά Ηυρίεϊά (οη ΡΒ. 234); Β5Ζ., αυη,, 

Βυ. (οπ 10. 35); Κὅ. δελγρεδάμαϊ, 11. ἃ. Ῥ. 415. Βατγίῃ, 28. 259 ὦ, ννου]ά 

τᾶκε ἴδε ἔογῃι ΓδῸΣ (οἱ. Μαγιϊ), ψϑῖῖς ει δ ρῥγοροβεβ ΓΛῸΟΥ δἴϊου δπδΙΟΡΥ 

οὗ Ατδῦ. δοίανιά, ΤἸῃς ραββᾶρεβ ἰῇ νος ἢ ἴἢ6 ννογτὰ 18 ἰουπά τε, Ὀεβ᾽ 65 

(Εἰς, 10. 256 τοῦδ 1222 τρὶό 2417 288 2423 1817 [5 ΟἹ 7ε. 25 1316 Ῥ5, 23} 442 
107}0. 14͵..-- ποῦ} Εν βυπῖαχ δοοογάϊηρ ἴο 3.1, οἴ, ΟΚ. 117 τ; Κῦ. 327 ν. 
-- πη] Α μέ. οὗ ἐχρεγίεμος (οἱ. ργεσεάϊηρ ρίςρ., ἰῃ Ομ αβίῖς ογάθσ σἱἢ Ἴρ", 

Η. 18,3; ΟΚ. τοῦ ς. --- κῬ) ] Τῆς τί. βεσε; ἴῃ ῥγεσεαϊηρ ρῥίορβ. ἴ Βα5 Ὀδεη 

οτιϊτἰεά, τῆς ἤγϑῖ Βεΐηρ ἴῃ οβῖτ.; οὗ, ΟΚ. 1266; Κὅ. 411 Ἅ. ---- Ὀ20Φ} πρί. ψ ἢ 

ἂν σΟη5. [οἷ. ἃ Ρίορ. Ἡ. 24, 5; ΟΚ. 111 κ΄. --- θ.. 2.035. Οοπιπιοην ἀεγίνεά 

ἔτοτῃ ἃ Ης}. τοοῖ δκὶη ἴο Ασγδῦ. 9, “0 δέ ὀγέρἠξ, 2 5, ἴο δε ὀγίρψί, 7ογοι:. 

ἴῃ 411 ἴπς οἵδεν ραββϑαρεβ ἴῃ Ηδςῦ. [Ὧ6 τηϑδηὶηρ δέ ρύααί, οὐδεν μέ, 1ῖ5 ἀϑιδ}}γ 

αϑϑσηοα; οἴ, ΘοΒυϊΐεηβ, Ογήρέμες Μεγ (1761); [,Δης, 4“,γ,αό. 2εχ. 24ς; 

ΒΌΒ., Β5Ζ. Ιἴ ἰ5 Βεγὲ ἴῃ Τοἤπϊαβοῖο οὁγάοσ ἢ Ν2); δε [86 ἱωαρί. (πᾶ ες. 
ἴτεα.) ἔοϊϊοννβ ἴμε ρῖςρ. ν]Ὦ [ἢς ἀτίϊοϊο, Η. 21,3; ΟΚ. 111 “.--- 7] Ἡοῆτι., 

οὐ ἴῃς Ὀαϑ8 οἵ δῇ εἊπιεπάδά ἴεχῖ, ἰγδηβὶαΐοθβ, ἀς ἐαησές 7 μγ5 0 γίδο αὐε7 
(αρεία απα ἐαμδές ΤΗΣ 20 τε “7,27 ήπαάορνιαίογ. ΤὨΪ5 15 ἐχρ᾽διηεὰ ὈΥῪ 
ἴδε δεῖ τπαὶ Οδρε]]α τίβεβ δἱ ἴῃς επὰ οὗ Αρυὶ] Ὀείοτε Ταυγυβ ἱἰπ Μδγν, δπὰ 

Ταυτυβ 5εῖβ ἰῃ Νονεηρεῦ δίϊον ἴΠ6 βεϊρ οὗ Ν᾽ηαἀεπδίοσ ἴῃ ϑορίθῃρθεσ. Τὸ 

(815 1ἴ 5 οδ]εοϊεὰ (Νε.) ταῖ [ἢ18 15 ἴοο ογάϊ παυ ἃ τηδίϊοσ ἴο βίαπα ἴἢ 530 

Ἰηγροτίδπι ἃ σοππεοίΐοη, ἀπά [μαι ἴ{ [5 Βαὰ Ὀεεη ἴΠ6 ἰάδα, ἴῃ 5ἴδιβ ῬεσῈ 50 
Ἧ6}} Κπον ἰἢαϊ 50 ἀἰβεγεηΐϊ ἃ τεδάϊηρ οουἹὰ ποῖ ᾶνς στον ὑΡ. 

89. ΤὙΔΙΗΒΡΎΘΕΒΟΙΒ 8118]} Ο016 0 στοῦ. 5 7 (1) Α ῥρεῖ- 
νογῖοσ οὗ ᾿υἀρτηδηΐ Δηα Δ ΟΡ ΓΘΘΘΟΥ οὗ ἴῃς ΡοΟΟΥ, 5γδεὶ 5}4}] ποῖ 

Θ]ΟΥ̓ ἴη6 ρμαίη5 ψΏΙΟΝ 5ἢα ἢδ5 7} 51} πχδάς (ν5.:. 9). (2) συν 
οὗ δνθσΥ ϑἰη, σθοαῖνοσ οὗ Ὀγῦ65, 58η6 τηιδῖ οἤδηρα μοι 16, 1 586 
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ψουϊά ᾿νε δηὰ αν Ὑδῆνθἢ᾽5 Ῥσέβεηςα ; νβῦΣ ἢ, (9) Οηἱὶυ τὶρδϊ- 
δου 50.655 Μ}} [τη 5 ἢ ρτουηα ἔοσ σΊΘΊΟΥ, ἴῃ ἴῃ6 ρτοαῖ σδἰδη τ ΜΏΙΟἢ 

15 ἴο ὑχίηρ ἰδτηεηϊδιίίοη ἴο ὄνασυ ἤδατί (ν5.}5 1). 

ΤῊ5 ροξιὰ σοῃϑ 55 οὗ ἴἄγες ἀουῦ]α βίσορ 68, ἐδοἢ ἀουθ]ς βἴγορῃς ἱποϊυάϊηρ 

οἱς 5ἰϊσορῇς οὗ ἔουγ δῃηὰ οης οὗ 5ἷχ ἰἴηεβ8. ΤῊς ἢγϑὶ ραγί οὗ εδοὴ ἀουῦὶς βἴτορδς 

οσοῃἰδίῃϑ ἃ οδαγαςίετγίζαϊίοι οἵ ἴῃς [ἰτῆςβ; [μὲ βεοοπά ραϑτῖ, ἱπίσοἀυςεα ἈΥ͂ 13 
, ἀεβουῦῖθεβ ἴῃς σάτα ΠΥ ἩΒΙΟΒ 15 σοτηΐϊῃνρ ὩΡΟΣ 5γαεὶ ἃ5 ρυηἰϑῃτηεῃῖ, 

7, 10, 11. 7Ζάοτε τοῖο ἐχεγεῖσε ἐπσωσῆες ἀπά τἀμπ ἀΐρε τῦλο 

γεῤγουές ἔλέγι 707 1, «λα 7ογ7εἶ αἢ ἐλε φγίυϊέσρες τυλίελ οἵλεγευΐδέ 

τυομἐηἱ ἀεγμς το λερι. Τὴδ Τεδβϑοὴβ ἔοσ ῥἰδοϊηρ ν.ῖ ἴῃ ἴἢ15 σου- 
Ὠροιίοη ᾶζα : (1) 115 υἱἵοσ ἰδεῖ οἵ σοῃπδοίίοη ἢ ν.᾽ δηά ν.; [5 
Ὡδῖυταὶ! σοηησδοίίοη ΜΙ ν. ; δηά τῆς ἔαοϊ [μαι ἤδη Ἰοϊηδά ἴο ν.} 
ἴῖ Ῥοτ 5 ἃ βἴσορηϊς διγαηροιηθηΐῖ οὗ ἴη6 ψΠ0]6 βθοϊίΐοῃ ἂδἴ οπος 

5 ρ]6 δηᾶ ἡδίυσαὶ. ὙΠ15 ᾿σαηβροϑιτοη ἢ85 Ὀθοη δαορίδά πιῖπουΐ 
Ταίεσεησε ἴο ἴη6 διγδηροιηθηῖ, Ὀροη ἴῃ 6 4515 οὗ ἴῃς Ἰορίςαὶ! σο- 

πδοςοη." [7η58ἰἸϑίδοίοτΥ τηυπῖ Ὀ6 τεραγάςδα [Π6 δἰϊθιηρί ἴο σοῃηηδοῖ 

1 νι (6 ῥτοσςαϊηρ νοῖϑ6 845 ἃ σοηίΓαϑί, γεζ γε εὐαῆρε, εἴς. ; 7 ΟΥ 

ΜΙ τῆ6 [ΟἸ]ονηρ νΟῦβ6, ΒΡ γίηρ ἐορϑ δῦ δα ἴῃ6 Ὀερίηηηρ οὗ 

ν᾽, Σ ΟΥ̓ ἴο ΒΌΡΡΙΥ, «εξ ἀΐρι, 7 σαν, γε τυλο, εἴς. ; ὃ. ΟΥ ἴο τρδᾶκα 1ἰ 
ἃ δἷοβϑ Ὀεϊοηρίηρ ἴο 6}2,| ἃ συρρεβίοη στονίηρ ουΐ οὗ [Ώ6 οηάδανοσ 

ἴο ἰτϑαΐῖ νβ. Ὁ " δ5 οὐἱρίηδὶ ψ 1 Ατμοςβ (οἷ. Νονδοὶς ἐπ ρε.). 

Ἴ. Ὀ5)20551] 65 ὁ ποιῶν -Ξ ΤᾺ (Νο].), τερδἀευίΐηρ ΌΥ βϑᾶῖως ψογὰ δ5 ἴογ ᾿Ξ 

(ν.3); «οἴ, τὰς ἀϊβετεηῖ τεημάἀεγίηρ οὗ ἼρηΛ (ν.8). Οοτῖ, οπ Ρα5}5 οἵ 65, Ἴρ:ιΣ 

(ΤΆ 7. ΧΧΥ. 121; 80 Ψα].). ---- 2»95] (ὃ εἰς ὕψος τε π»" (Ν4.), οὐ ρεύβδρβ 
τ ψ ϊοἢ Οοτῖ βυρπιϊτυϊοα ἴῃ 1880, θυἱ Ἰαῖες (731. 7., 1891) ἀραπάοπεα ἔος 

πὖρο Ἢ αεὶνίλέμερι, οἵ. (6 ἴῃ 613, πικρίαν. ---- γ.5] Νεν. Ὁ σ, - τ) 
.4 

( 5ρ. ἴἑ Οοτῖ δῃά Να].); 2 οὐδ, )οϊπεὰ ἴο ἔοϊ. ν.; τ. 1»). - 10. ν2Ὁ] 
ΕῚ “. 

ΕἸΉ. "2. -- ψ 92] 66 Ρ]. ---- π"2ν}} 95 λϑρονον,, οοτγεοίεα Ὁγ δε. το λοΣ,; 

οἴ, ϑγ7νυ.- σςχ. δηὰ ΕΖ. 425, --- 31} 6, Θ.; λόγον -- ΞΞ 31; Σ. ῥῆμα. ---- Ὁ ὉΓ] 66,6 

ὅσιον; Σ. ἅμωμον. Ἡοῆτι. Ὀ5ῃ (αι, υ. . Οὐ... Ὁ. 1. Ὀ2ΌΦῚ2] (ὅ 5υΐ. 3 Ρ. οἰ: 

 αἰνγίρῥίεδας,; Ὧ Λ51203; 95 ὥδωνφ, ῬεγἢδΡ58 ΞΞ- Ὁ3001}) (ϑεὈ.; 50 Ηδ].). 

Ἀεδὰ Ὁ50}} (80 Οεῖ., Ματιῖ) οὐ Ὁ:0}} (Ὗγ ε., Νον,., ΕἸΒ.. (Βε. 53..1. 155, [8 8τ). 

Οτ. ὕρῃῷ Ὀσοοῖψ; Οοτῖ, Ὀ30012. ὅομιε Μ93. τεαὰ δ᾽ ἔοι τ; οἴδειβ ὈΣΣΟΨῚΣ, 

Ὁ ΌΦΙΣ, Ὀνον 12) (υ. ἀς Ε.). --- 3 ΓΝΦΕ] (Ὁ δῶρα ἐκλεκτά, ρετῆδρβ τεϑαϊηρ 

βοζὴς ἴοττη οἵ ἽΠ2 ἴογ Ἢ (4.); 850 αἷδο 58. οσ. γεῦην (οἴ. ι. 240). -- 

ΦΆΈΝν,, δι, Ου., ΠΑ5., Νον.; Κῦ. φιχ,; Μαηϊ; αυη. νου ἄτορ ν. 7 85 δῇ 

ἰηϊογροϊδίϊοῃ. Ὁ 7υς. Ὁ ϑοβγχὅ, ὁ ϑίζστι. [Ξ Καο. 
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ὉΓ)32} 945. τπηδῖςοβ [815 δῃἃ ὈΓΡΌΣ τε]. οἰδυβεβ, οὐ ἰπρ ἴἢ ἐδοὴ οα8ς ἴῃς (ΟἸΪον- 

ἱπρ ̓ . --- Π] ϑοῖὴς Μ95. οὗ Κεῆη. δῃὰ ἀς Ε. Ἴοπ; οἵ. ΜΙ. 61)8:16 Ζρ. 118, 

7. 7Αεν τολο ἐμγρη γμαρνιδη: το τυογριυοοα ΤῊΣ Ἰεδάθτς ἃσα 
Θβροο ΠΥ ταεδηῖ, Ὀυϊ [6 ρῬΘΟρΪῈ ἃγὰ 4150 ποῖ ψιπουΐ σα}, ΤῊ6 
δισζαϊρητηθηΐ Ὀαρυηῃ ἰἢυ5 ΜΠ [ἢ6 ὈΑΙΌΠΓΟΙΡΙα, 4 ἑανοσγιῖς ἴοστη οὗ 

χρτεβϑίοῃ ἢ ΑὨλοϑ, ἴῃ ᾿πραϑϑι μα Θρεθοἢ, ἰ5 σοητηπ6 64 Ὁγ (ἢ 6 

δηϊϊα νετὺ (οἴ. 27 4532. ΤὨε ἤρυτε 5 ἀγα ἔτοτῃ ἃ Ὀἰϊϊῖοσ ΠΟΙΌ, 

τοοΚοηθα ροϊϑοπουβ (οἴ, 62 [ε. οὗ 22. 1,4. 4115. Ὁι. 201} Ρχ. κ" 
Ἐδν. 811) ΌΥ ἴπ6 δηςσϊθηΐβ. [ηῃϑίθδα οὗ ἴῃ6 ϑϑθθίηθϑα οἱ 5116 6, 
τ1ὴ6 Ὀϊτίοτηθ55 οὐ ἰηὐυδῖῖοθ 15 δοοοτάθβα. Τὴ νϑσὺ ἰμϑΌ ΟΠ 5 

ΜὮΙΟΝ τόσα ἰηϊεηαεδά ἴο βϑουζα υβῖῖςα ργοάποσ ἰη)υδῖῖςς (οἴ, 1.4. 4} 

Ατα. 63). --- Απα εας’ γίράϊεομδηεες το 16 ργομμα } ἘΛ6ὨϊδουβΏ 685, 

στα τηθδηΐϊηρ οἷν! δῖος, 15 Ροτβοη ῆεθα, δηα στοργοβθηϊθα 85 δ 

ἰηάϊντάτ4)] [τοννῃ ἄονῃ, δηά ἰγεαϊθα ψ] ἢ νἹοϊθηςα ἂπὺπα οοηϊοθρῖ, 

“4 {τατωρὶδα ὑπάοτ ίοοι." ὙὩΤὨ]5 5 5ΒΊΓΟΩΡΕΣ [ἤδη τἢ6 ΟΥΑΙ “ ἴυτη 

δά ᾿υκίίος" (Βαυτ1) ; οἷ. 2 5. 8,8 Ι5. 59" [6. 22,---10., Ζ7εν 
λα] Ἐρέοιτιηρ, 85 Ὀδίοσθ, ἴο [86 ὌΡΡΘῚ οἶδβϑθθ, γῇῆο ἢανα [ἢ 6 

δατηϊηἰϑίγα!οη οὗ ᾿51]|ς6. -- αὔρα “λα: γεῤγουεί ἱπ 1ἦς ρα} 1.6. 

[η6 ραΐενναγ, [6 ρίαος ψῆσθτα 5116 6 νγᾶ5 δα πλ]ηἰβῖεγεα (οἴ, Ὀϊ. 22} 

Ευ. 47 Ρς. τ2η ΡΥ. 412. 1 Καὶ. 22 1,4. 5.2) ; ἴῃς ρῆῇχσαβε ἰ5 ἀε- 
Ῥεμπάδηϊ ὉΡου ἴῃ6 νοσὰ ἰτδηϑίαϊθα 249 ορδ τυἦο γεῤγοῦές, 1.4. τὴ 6 
ΡῬτορῃεῖ, οσ ἴῃε Ἰυάρε, νῇῆο σευκοα [1η]υδίῖςς (οἴ. 10. 13} τοῦ 

15. 29) --- Ῥεσῆδρϑ Ατμοβ Ὠἰγηβ6 ]. --- Ζΐς πε τοὐσ τρεαζς μῤγιρλ}} 
Νοῖ οὔϑ Ψψῆο δᾶανοοδῖθβ δῇ ὈὉΠΌΪατη 6 ΤΩΔΏΠΟΙ οἱ ἰδ," ΠΟΙ ΟἿΘ 

ψγἢοὸ Ὀτηρθ ΜΠΏ65565 ἴο ρσόνα ἢ5 ΟΥ̓ Ἰπίερτιγ.7 Τῆς ψοσγὰ ὩΣ 

Ϊ8 ποῖ 8η οὐ͵εοϊ δοουβαίϊνα Ξξξ οὔθ Ψὴο 5068 ἴῃς τυ (ς, 15. 

42.) 1 Ὀυῖ δὴ δάνεγθίαὶ δοουβαῖνα (οἴ, Ρ5. το Ργ. 2818) δῃηὰ 
ΤΩ Δῃ5 “ἡμέεγεν, ὀ α»ιεέσεσίν. ὶ ---- Ζἅεν αδ΄λογ)] Α ϑυῃοηγῃ οὗ δεν 

ἀαΐε, Ὀαϊ δίτοηρου. [[---- Ζλάεγεογε]ῇ Τῆς τηατκ οἵ (ἢ6 βεοοπά ρατῖ 

οὔ τῆς 5ἴτορῃε; οἷ, νϑ5.}2.}6 (4150 41} ,.12).--- ϑεεαμσέ γε Τανιῤί 
ῥοῦ 116 τυεα 5} Α τηοσα αἰγεοῖ βἰδίθτηθηῖ οὗ ἴηΠ6 οἤαγρε δἰγεδαγ 

τηδάβ ἴῃ νϑβ.᾿ "Ὁ, - Αηά ἰαζό γον λϊνι ἐχασήοης οὐ ργαΐμ} Τῆς 
ϑρεοϊῆς Κιπα οὗ ορργθϑβϑίοῃ 15 ἤθγε ᾿ῃαϊοδϊθα ; [ἢ6 ἴγδηβἰ δι! ἢ 5 

αά οἵ ρταὶῃ, ἃ5 τηυσῇ 85 ἃ ῬΟΟΥ ΙΔ σοι] ΟΑΓΓΥ ΟἹ ἢϊ5 Ὀδοῖκν 

εγεαί ρα; 5" ἴλχ ΡΪδοβα οὔ βνϑῖγ ΟἿΘ ονεσ ᾿νε ης γδαῖβ οὗ Ἀρεἦβ 

. (εῦ. {Νον. [ϊ ΗἸ., Κα. ΦΦ͵Τι, 

{ παν. ᾧ Εοβ., Ηἀὰ., Ὀν. 4 (Δ]. 
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(οἴ. ἔχ. 205) , λὲς σλαγε," τὲ ἴατ- [εἰς ῃθ. ((. Οτᾶϊζ᾽β ἐεπλδη- 
ἀδίοη ; 7.5.). ὙΤὴδ ψοσα ἤδ8 σοπῆα ἴο Ὀδὲ ἃ ρϑησσγαὶ ἀδϑιρηδίίοη 

ἴοσ ρα ἢ ἰἴ νὰ βοιῃθπιεβ νοϊυηΐασγ (οἰ. αη. 435 2 5. 1τὖ 
76. 405), Ὀαϊ αἰβδο βοιμδίμμθϑ ἱηνοϊυηίασυ (ςΐ. 2 (ἢ. 2455 ΕΖ. 2ο"). 
Ιὴ της ᾿δίίοσ οᾶβ6, 85 ἤδσθ, 1 νγὰβ γα γ ἃ ἴᾶαχ ἰογοθὰ ἔτοτῃ ἴῃς 

ῬΟΟΣ ὈγΥ ἴπε τοἢ ; ᾧ ϑβοιμοῖῃὶηρ πΊΟΣΘ ἴδῃ ἃ ΟΡ Πἰβτὴ ἴοσ ἰηϊοσ- 

εϑῖ, Δῃηα οδ] δα ϑδυσἢ ἴο δναάς ἴδε ἰὰν ὃ (1ν. 2εἷ Πι. 225). (ἱ 
ΗΙΖὶρ᾽ 5 τοηάοσιηρ σῇ Ἰηϊσοάσοσοσα ἴἢ6 Δροάοϑὶβ νυ τῇ [ἢ 5 οἶαυβα: 

γε «λα λασνε “ο αξε ,»ορι λἴγι α 2γέσοη οὗ ἐορρι, 1.6. ἃ5. αἴτηβ. --- 

ρμτες 97 ἀξίνη “ἴοη6] (Γἰ. ΖΡ. 18 ΜΙ. 615 ; Ὠουι565 οὗ ἐχοθρίοηδὶ 
Οδαγδσοῖοσ, ἔοσ ἴῃ τςἢ. --- διψώ γε «λα ποΐ νεῖ ἐμ {λοι ΓΙ. 
Ὁι. 2889 1ς. ὁς 3 ΑἸὰ. οἷ"; ἴσα ψ1}} Ὀ6 Ὧο Ορροσίιη!υ ἴο ἄν 6 }} ἴὴ 
ἴοι, Ὀδοδυβε 5786] ἰβ ἴο ρὸ ἰπῖο δχὶ]α. ---- Κἥπεγαγαῖϊς οὗ ἀερλι 

Γῇ ΕΖ. 235 15.5., 15..22}2. τῃ6 ρΡοεῖ Ρῥἰοΐυσοβ ἰη ἴῃς τηοβὶ ἰδῃ(α]ζίηρσ 
ΤΩΔΏΠΟΙ ἴἢ6 αἶγα σμασδοῖοσ οὗ ἴ[ῃ6 ἀοοὰ ψῃϊοῆ σοηίτοηϊβ ἴδ τα. 

Ἴ. Ὀ5505Π] ΟἿ, αὔονε; ἴδε δτιῖ. 15 υϑεὰ δἰ πηοβί 85 ἃ νοοδίϊνε, Ὀυϊ ἴδε οἱ. νὉ. 
ἴῃ ἴῃς 2ἃ ρεῖβ. ροϊηῖβ γδίμεσ ἴο με τεϊδῖϊνε ὑβᾶρο, Η. 4,3.,; ΟΚ. 126 δ; οἱ 

ἴδηβε οτος οἵ, Κῦ. 237 α. --- 2» Οοταμπιοηὶν ἀετγίνεά ἔγοτῃ 1»ὺ Ξξ Αγδϑ. ω»Ὅἤ", 

ἕο γευΐδε, αδορεέραίε, Ἀδηος 2ἦε οἰδέεσίεα ἈετῸ, οἷ. Οςε5. 7Δε:. 7γ58. ΤΏς ποτὰ 
δ υϑεὰ ΟὨΪΥ βρυγαῖνοεϊυ ἰὼ ἴμ6 Ο, Τ., 2.6. εἰἴδογ ἴῃ σοτηρδγίδουβ (Ἀυ. ς', 
ψΒετε ἴἴ 15 οοηϊταριοὰ Ἡ] ὨΟΠΟΥ), οὐ 88 ἃ ἤσυτε οὗ ἀροβίαϑγ (Ὀ 1. 2917), οἵ 

ἰπ]υβῆςε (Βετε δπὰ ἴῃ Απῃ. 6132), οὐ Ὀϊϊἴεν στο (]6. 9ο᾽δ 2216 1.4. 415. 19) 

Τῆς ρἷδηὶς Ὀεϊοηρβ ἴο [6 σοῆυβ “4,2 είς ἀπ 18 ΠΟΙ ΟΣ. ἰῃ Ραϊ βίης, 

ΤΩΘΔΩΥ νδιίειῖ 65 οὗ ἰἴ Ὄχι μετὰ. (, ]. ὄν, “γανδϊεελο Ῥῆαμεερρπανιρη, 

8οῖ,,401,421; Τηίγαμ, λίαλ 47 π΄. ο7 Δδέδίς, 493. --- 2) 11 Ῥί. [0]. ρῖςρ., Η. 27, 

κὁ, ΟΚ.ιιθα; Ὁτγ. 8117; δὴ Ατϑιηδϊοἰζεὰ ρῇ,, ΟΚ. 72 ἐε. --- 10. 52] ϑιαϊ. 

Ρί. Η. 18. 2; οἴ. ΟΚ. τοόφ- --- ὙΨ3] Αοοοτγάϊηρ ἴο (Πε δοσοςῃΐ, ἴΠ 500]. οὗἨ ἘΦ, 

ἑ.ε. ἑάοσε τοὴο α7.6 ἵ» 1λε ραίε λαΐε ἀἶπε τυάο γεῤγουές, Ὁασῖ 1ἰ 15 Ὀεϊοῦ ἴο σοῃηπεοῖ 
ὙΠῸ ΓΛ2.Ὸ, ---- 21] Οἱ, (6 ΞξΞ “31, ἀπὰ ποῖε [δε ςαβιὶς ογάεγ. ---- ὈῸΓ 1 Αἀν. δος., 
Η. 33, 5; ΟΚ. 118 ». -- 9.5] Ιτηρΐ. οὗ ἰγεαυοηίαιϊνα δοίίοῃ. --- 11. Ὀ50ΦῚ2] 

ἨδΔ5 Ῥδϑθη ἴδίκεη ἔγομι Ὁ132, οδϑγέςς, ἴἑῆε Ὁ Ὀεΐῃρ ἰηϊγοάυςεά ἴο γίνε (πε τεβοσυ- 

Ὀίδηςς οὗἉ φ᾽13, ὁξ ατλανιεά ((6Ὁ.}); ἔτοτῃι Ὅν), [ες Φ Ὀεΐῃρ ἃ τπηϊβίδϊκε οὗ οτὶρίπαὶ 
ἙΘΟΡΥ (785.), οἵ ἃ βογίῦαὶ] εγγοῦ (Ν8.), οὐ ἃ ἀ 55] τ] δι ἱο ἔγοτα ὃ1) (αυπῃ,, Οοτῖ, 

ΒΏὨΒ. Ρ. 143); ἔτοιῃ 72 Ξξ ονῳ, δελανε 2γοιαν, αὐτές (δσ., Η].); ἔγοπτμ γ᾽}2 

ΞΞ θὲ ἀββαπηεὰ (Τα, ου Οεῃ. Ρ. 213, οἰϊεὰ ὈΥ Β4.}; ἔτοπι 112, θεὶῃρ γεδα Ὁ51}}2 

(ΦἘ 7). Ιἐ ἰ5 ογκάϊῃαγ ἐχρ αἰπεὰ 85 ἃ Ρο᾿ εὶ ἱπῇ,; Ὀυϊ ἴξ βῃου! θὲ γεδὰ Ὁ3012 
(ν.-.), ΟΕ. ἱπῆ. οβῖτ., (ες Ψ᾽ Ὀεΐηρ ἃ Ἄοοττγεοϊίοῃ ρἰδοεά βὰς ΌΥ 5ἰάες ἢ τὰς 
Ἰεῖϊες οοσγεοῖεά; οἴ, ὌΨΟΡ, Νε. 1118, ἀπ Ὁ0Φ:), Να. γδ2; οἵ, ΟΚ. 6ὲ ἐ. ---- 5] 

5. Οοτί, 7ζ.7. ΧΙΝ. ττ4. ΤΝνε., Ὁσ., ΒΌΒ. 
ΤΗδγ., ϑίπι., [05., ϑομτγὅό,, Εοβ., ΗΙ., αυῃ., ΟΑΒ. ὁ Ρυ. 
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θη, ἴτοτα  ὩΙ ἢ (δ ἷ5 8 ἀοτίνεα, πλθϑῃ5 20 δέ ἤοτυ, τυεαξ. Τὶ 15 ἀποοτίαϊη Ποῖος 

ἰϊ ἰς [ἢ βᾶτης δα ἴῃς τοοῖ 55, 20 ἀαπρ. ΤΙ ἰδ ῬγοῦδΥ ἴῃς βᾶπιε 848 Ασδῦ. ᾿ ὥ, 

δε ἤσιυ, υἱΐς, αὐτιὰ ρεῖθαρ5 Αβεγγ. σαί δδ, ἐο ὁε ἀπερεόδε, οδεαϊοί. Ἡεῦος δ τοθδῃβ 
(1) τυεαξ, (2) ἐοτουῖν, ἀπμενεόΐε, 200». ---- ΠΜΦῸ]) Οἱ, Βα. ἀν Ὁ ΞΞ ἑαχ, δεμαίν; 

3 

ΒΒ. 673. -- 2] Μεδῃβ ςγαΐμ. 15 ρευῇδρ5 5ἰτηατ ἴο Αταρ. ," τυλεαί. ὕὕβυδ!!γν 

ἀετίνεά ἔτοτῃ Ὑ2 τῷ 29 διεγίζγν. 1 15 τι ἢ Ἢ Ὠεῖς δηὰ ἴῃ Ατη. 85 5. 7215; εἾ56- 
ὙΏεῖα 3. -- ΣΡ 7 Οοπιϊπυΐηρ ἴδε ἱπί, ὈΞΌ2; οἵ. Καδ. 413 σ᾽. -- 3] ΟΚ, οὔ; 5ίΔ. 

187 α. --- )} ΑἹ αρδίγδοὶ Ὠουῃ Ξῷ ἀσισΐρρ, ΜῈ ἰδ ἴο Ὀ6 υπάετβίοοα 85 ῥΡτὸ- 

οεοὐΐηρ ἰἴ; οἵ, 15.991 Κι 635; Κὅ. 243 ὁ. ---- Ἴ2Π] Οἱ. τεδάϊηρ οΠ; οἢ ἴδε πουη 

ὑδεὰ 895 ἢεῖς ἴον δά)., ΟΚ. 1282; ἴος ΘΠ ἴῃ βδης σοῃϑίγυοιοη, [6. 319 1.210 

ἘΣ. 26}2 Ῥᾳ, ἸοῦΞ. 

12,13, 14. 71 υἱεῖ οὗ Πεγαείς γιαῆν οἵπς οὗ δέγεεεμδοηι απα 
ὀγέῤεγγ, γωάεπες τυομα τρρεσί οἰΐσπές, ἱπ ογαγ λα ἤ,γε αμά 

γαλευεὰλ »ᾶν τ ἐξ ἀξεγε. ὍΤὨΪ5 ἀουῦα βΘἴορα ἢδ5 ἴῃ ἴῃῆ6 ἤχϑοϊ 

Ρϑγὶ, 88 Ὀείογε, ἃ ἀδβοτίριοη οἱ [5γ86})5 ν]οΚεάῃθβθ, δηᾶ ἰῃ [6 
β6ςοῃά ρατῖ ἃ [γεδϊ οἵ ρυῃιβῃτηεηῖ, νῖΖ. ἴῃς ἀδαίῃ οὗ ἴῃς παίϊοη 

δηά δραηδοητηδηῖ Ὁ Ὑδηνθῆ. ὍΤΠδ ἤγϑὶ ραγί ἢδ5 4 σείογθηςς ἴο 

[6 “ραῖς᾽ δ5 (ἢ6 ἰοσυτὴ οὗ υ5ι1ς6, ἀηα τῇ 6 δεοοηά 5 ἰηϊτοάποσά 

ὉΥ ““τῃοτοίοσο." 

Τῆς δυϊβοηιὶο τυ οὐὨ ν5.8. 14. δῃὰ 16 Ἢδς Ὀδεὴ αμεβιίοηοὰ ὮὉγΥ Οοτί (717. 
ΧΙΝ. 122, ο δυβξρεςοῖβ ΟἿΪ ν.δ δὰ τεραγὰβ 1δ δῃὰ 14 δ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο 

Απιοβ, θαϊ 85 οὐἱρίπα! ν μανίην (ΟἸ ον εα ν.39), Ν4]., Νονν., δο]χ, ΟΑ5., 1,ὅἢτ, 

Ως. (58. 1. 1.4), εἰ αἰ. Οεἰἴ. ρτιδηῖβ ἴῃς ἰαῖϊς οτἱρὶπ οὗ ν. δ, θαϊ οἷαΐτη5 

ν5.14 Γ᾿ (οσ Απιοβ, ρἰδοῖηρ ἴμεπὶ, Βοννενοσ, δεν ν, Ὑε. δ]5ο τεραγὰβ ν. δ 5 

ἰηϊετγυρίίηρ τς ςοππεοίΐοη Ὀεΐννεεη ν. 3 δηὰ ν.} δ, βεΐῃρ ΟἿΪΥ ἃ ρῥαγεηϊδεῖιὶς 

ποῖς. ΕἸὮ. ἰῃϑβεγῖβ ν.}2 βεΐννεεη κἷ1 δῃὰ 2:8. δηὰ νβ5..13.-16 μείννες:; 215 δηὰ 
4[υει΄. Ματγῖϊ ρίδοἊβ νβ8.}} 7 αῇεν νδ, πὰ ἄἀγορβ ν.δ ἂβ ἰδῖς. ὙἼὴε τεᾶβοῃβ ἴοσγ 
δυβροοῖίηρ [ἢς ρᾶββᾶρε δύ: (1) ἰδοὶς οὗ τεϊδίϊοῃ ἴο ν.}2, δἷπος ἃ ἰἤτεαδῖ 
(Ρετ δρ5 ν..6) ψουϊὰ Ὀ6 πδίυγα! γ εχρεοϊεὰ ἴο ἰοϊϊον ; (2) ἰδεῖς οὗ οοη- 
πεοιΐου ἢ ν.16, ἴῃς 15:9 οὗ 16 Ἠανίῃρ πὸ τηδδῃηΐῃρ δίϊοσ ν.ἥἰδ,; (3) Ἰδοῖς οἵ 
ὉΠῚῚῪ ἩὨἶπ τΠε86 νβ. πεηλβεῖνεβ, 1δα Βεΐηρ ἃ τερειτίοη οὗ 14“, 1ά δῃᾷὰ 16 
Ὀεΐηρ δὴ ἱπιηϊϊαϊΐοη οἵ ςὅ 6; (4) 186 υὑβὲ οὗὨ δ ΦῸΣ ἴῃ ἃ ἰδομηΐοαὶ βθῆβε ἃ5 

ἷπ Ργ. 1οἱϑ Εσοϊυς. 2ο7; (5) ἴδς ᾿δοὶς οὗ οοῃβίβίοπου Ὀεΐνψεεη ἴῃς ἰπουρἈῖ 
οἔὗ ν. δ δῃὰ ἴῃς σοῆογαὶ βρὶτὶϊ δηὰ ἰοδοξίηρ οὗ Απιοβ, γβοβε ἴοῃς νν8 Ὀο]ὰ δῃηὰ 

ἔεατὶ 85, γδίῃον ἤδη οὗ ἴῃς Κἱπὰ ἴο δποουγᾶρε 5εηος ὑπάστγ αἱβίςυς οἰτουτη- 

διίδποοβ; (6) [πε παίΐου, αἰ βουρὴ ἰγεαϊεὰ 45 γεβροηβῖθϊα, 15 ΟἹΪΥ ἃ γτοπληδηῖ; 

Βαυΐϊ ἴδότα 15 20 [ἴτης ργεοθϊηρ 734 Β.Ο0. ψ βδη [5 Ὠἰβίοτί αὶ βιϊαδίίοῃ εχἰξίβ. 

115 ἴο Ῥ6 σοποαάδὰ [Παϊ ἰῃς Ἰορίςαὶ σοπβεουζίου οἵ ἴῃς ραββαρεα 15 Ὡοῖ 845 οἷδασ 

85 τηϊσϊ Ὀς ἐχρεοϊοα ἔγοτῃ Ασηοβ; Ῥαϊ ἰΐ 15 ροβϑι]ς (ν.:.) ἴο δῆβνγεσ τησβῖ, ἴΓ 

ποῖ 4]1, οὗ ἴε86 οὐ)ες οῃβ. 1, δονγενεῖ, (8685 ἀυρυμηςῃῖβ ἀγα σοπο]αβῖνο, ἴδ 6 
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οτἱψίπαὶ ρίεος 5 ομδ βίσορᾶῆς βδβοτίεσ, [ἃς βεοοῃὰ ρατί οὗ βίσορῃς 2 ἀπά ἴδε 
ἢτὲ ρατὶ οὗ βίστορῃς 3 θεΐηρ ἰαῖς, ἴῃς οτρίπδὶ βίσορῃε 2 οοῃβίβιίηρ οὗ ψνβδῖ 15 

ὯΟΥ βίσορδε 2 δηά βίγορδε 3. 

12. Ὀ5ΓΝΌΠ] Ἐδδὰ Ὀϑνῦγι, οα δοοουπί οὗ ἴδε τηδβο. ὉῸυ» (Ἶ ε., Νον., [δ 8τ, 

Οεῖ., Μακὶ; οἴ, ΕἸΉ., Ρ. 148).-ττο ΩΣ ὙΡὉ ΟΥῪΣ ΥὙΣ} (5. βεεῖὴβ ἴο βαᾶνε τεδὰ 
Ὁ ρ Ὑ ΥῊΣ (5ε0.); Ἔ δοσέος )δέὲ ἀεείῥἑενεζες περόρετς, Ὦ, Ὀκϑ τῷ ῬΡῬῸ 

ἌΡ ΤῸ ΠΈΣ ΡΝ Φυ 13. -το ὉΠ ὝΡΦΨΣ ὈΣ2ΝῚ] ΟΥ. Ὁ “2 “Ν 7 0}.--- 18. 0] ὃ 

δἀἀ5 ΝΡ Ὁ 10. - ὩΡἪ] (6 πονηρῶν, ρετῃδρ5β ΞΞ Ὁ} (0]., Ἡ! Ἰτ5ο 81), Π δὰ 

Ὁ Ὀεΐηρ 5: πιῖ]αν ἰῃ Αταπιαὶς δορί. ---- 14, “ἸῸΝ ἼΦΝ5] (δ σοππεςοῖβ 1} ν.1δ, 

12. ϑωγεῖν 7 ξποιυ Α ὩΘῊ ΒΈΟΡὮΕ ; Ὑδηνθῃ 15 πον ΤΟρΡΓΟ- 
βΒϑηϊοά 45 βρεακίῃρ ; ὨΟΟΝΟΙ Ἰρῃμογδηϊ ΤΊΘ ἢ ΠΊΔῪ ὉὯσ, ἦς Κποῦγς (οἔ. 

Ρς. 731} 170. 2218). --- Μάη» αγε γοω ἔγαησργε55105} 1.6. ἸῺ τ - 

τιἀ65 ἀτὲ {Π6γῪ σοτηπμὶἰεά. --- 4:4] ργεαί γε γον “1.5] ΤῊΘ σορεῖ- 

το 15, οὗ οουγβε, ροεῖϊοδὶ, γεῖ [6 ἴνγο νογα5 τηᾶσκ αἰἤδγοηῖ Κη 5 

οὗ ἱπψυῖγ, τῃ6 ἤχϑῖ, ἀδ]  οσαῖς σε θα] οη; ἴμ6 βεσοηά, ὨδὈϊυδὶ 
νατὶδτίοη ἴτοτῃ ἴῃ6 τίρῃς. Τῆς ροβιοη οὗ ἴμ6 δάἀ]θοῖδννα ἴῃ Θδοὴ 15 

ΨΟΙΥ διρῃδίο. ΑΠῸῚ τρακίηρ ἴῃ6 ρσείσγαὶ σἤαῦροϑ, [Π6 Βρθᾶκοσ 

ἰηϊτοάπςοθ5 τοτὲ βροοϊῆς ἀγγαϊσηπηθηΐ. --- ΖΦ Ζγεσομογς οὗ 1.4 γίρλε 

εοι.ς5] (ΓΙ. 2ἴ 4χ3 Ὁ, ἃ}} τὴ6 ποτα βίσοηρ Ὀδοδυβε οὗ ἴῃ 51: ρυ]ατ, ἀηὰ 
τῃ6 Ἰδοὶς οὗ τλ6 δγίϊοϊα ; [Π6 ἱπηραβϑιοηθα ἔδοϊηρ 15 580 τηαγκαοα ἴῃ 

[6 5ΡΘδῖκου ρᾶ5565 ἴῃ ψῆδὶ (ο]] ον 5 ἔσοτα ἴῃς βεοοηά ἴο ἴῃς τπϊγά 

Ῥδτβοη. --- Ζαζενς 97 ὁγίδες } Οταϊ ΠΥ ἼὮΞ τηθδη5 γαρμδοῦε, ἴῃ 6 
ῥΙοΘ ραϊά ἴοσ [πὸ ὉΥ ψεδι την ογ πηῖηαὶς (Εχ. 2ιδ Νὰ. 355}; τῇς 
5ίη, 1 της Ὀ6 τ1ῃ6 τηθδηΐηρ, σοηϑιϑῖβ ἰη [ἢσγεαϊθηϊηρ ἴῃ6 πηρτοϊεοϊοα 

σι ἀσαῖῃ ἰὴ οσάοσ ἴο ὀχίογσι τοῦ [Π6 πὶ ἃ ΠΟ ΓΔΏΒΟΙΩ : "' Ὀσυῖ 

ἤΕΙΘ, 85 ἰῇ τ ὃ. 123, (6 ψοσὰ πηδδὴβ ὀγίδε σίνθη ἴο ἴῃς Ἰυᾶροῖῦ 
(οἴ. Ἴμῷ). --- γεα τΔε πεεάν ἐπ “δὲ ραΐε τὰεν “γμδέ αε42] (ΓΙ. χἷ Ἐχ. 
245 Ὀιϊ. τ6}3 2417, Ιῃ ραββίης ἴο ἴπε {πϊγτὰ ρϑίβοῃ, ἔπεσε 15. ποῖ 
ΒΙ ΡΥ 4 ““το]αχίηρ οἵ [πΠ6 τεηβίοη οὗ αἴγεος Ἰηνθοῖϊνο ᾿᾿ (ΜΙΟΠ6]1) ; 

ἴ[ῃ6 Θρδακοσ, 85 1 ψὶτἢ ρεπίασα οὗ τῃ6 Ὠδηά, ἱπάϊςαϊοβ ἢ15 σοη- 

ἰορῖ. ᾧ ΤΠδ οἤξηῃσε τηεπιϊοηεα νγὰ8 ποῖ (1) πιακίηρ ἴἢ6 (66 Ὁ]6 
βοκὶε-τηϊη θα ΌΥ πλθδῃβ οὗ ἰερ] ἀδο βίο, ὃ ΟΣ (2) ρὶνίηρ υη- 

7υϑῖ ἀδοϊβίοη αραϊηδὶ [6 Ῥοου, δηά τἢυ5 ἀδρτίνίηρ ἴπδτ οὗ [ΠΕῚΣ 

7υδὲ τρῃϊς (οἴ, 15. τοῦ 20 Μα]. 4 Ῥχ. 185ὅ),} Ὀὰϊ (3) [δδ τερε]]- 
ἵῃρ οὗ ἴἢοβα ψῆο ᾿ϑηθα ἴο ἀεέρηα τἢδῖτ οδυ5ε (ςοἔ, 15. τοῦ)  ---- 

18, 7λεγοογε] Τῆς τηατκ οὗ ἴμ6 βεοοπά ρατί οὗ ἰῃ6 ἀουθ]ς βῖτο- 

“80 ἤεγα, Εν. {Κε. [ Εοϑ. 
τ Εοκ., ΗἸ., ΒΑ., ΟΥ., Μέι., Νον., Ὦτ, ᾧ αεῦ. « Μὶι., Ὀτ. 
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Ρἢ6. -- δίπες τὴς ῥγμάσηξ νιπ αὐ σμεὰ ὦ ἥἔριδ ἐς ξεεῤίηρ εἰπε] 
Τηΐβ ροηογαὶ τηθδηΐηρ ἴοσ ΦΙΞΦΘ ἰ5 ἴο Ὀ6 ργεέεσσθα " ἴο (1) ἴδε 
[ἜΔΟΓ, 2.45. [6 Ρτορδεῖ, νἤοβθα ἔμπηοῖοη 11 ψν85 ἴο σοῦυϊκο ον] δἱ 

ΔΏΥ «ςοβιΤ (οἴ οἰΣ ))5 Ὅη. 128 τ Κα. 181), ραύθαρβ Απιοβ ἰπ)- 
561 Σ οἵ (2) [86 οὔῆοίᾳ] νῇοβε ἀυῖγ 1 5 ἴο γϑϑίγαϊῃ δηὰ ρυη ἢ 
οὐδ. ὃ [{ Ἰηο] 65 41} ννῆο το ἱρῃϊ, ὑπο σ ογαἤδσυ οἰτουτηβίδῃοθϑ, 

Ῥ6 εχρϑοϊθά ἴο σοῦυκα ἴδ ρας ἰηϊαυαϊγ. ΤὨδ ἔδοϊ 5 βἰδῖθα, 
ἴῃαῖ, σύ “ψεὰ ὦ “ρις, ἰ.ς. ὙΠοΥ ἴἢ6 ῥγαβθηΐ οἰγουσζηβίδηςσοϑ, 1η]15- 

τἰςα 50 ὑγδνδὶὶθ ἴῃαϊ 5ρεθοῦ Μ0||}} δοσοιρ δὰ ποίησ. } ὙΠΕΙΘ 

5 0 ἱπάϊοδϊίίοη οὗ τερσγοδοῦ υἱἱεγοα ἀραϊηβὲ ἴῃς ρπιάθηϊ. ΤῊ 
ἰτδηβ]διίοη, 2ἀεγοζογο τα λς «υὴἦο τηπἥεγείαηπαῖς {1 ἥἔγις ζεοῤ 
εἴζεμπες, 0» 1: «λα δὲ απ οὐ ἡἔρισ  σοηηδοίηρ “1 παῖ {ἰπ|6 "ἢ 

ΙΓ [ῃ6 ῥτεοθαϊηρ ψοσα, ΘΥΓΟΏΘΟΌΒΙΥ χαΐειϑ [ἢ6 υἱζογαηος ἴο ἃ 

Γυΐυτα σης γταῖῃοσ ἤδη ἴο [6 ργοϑεηῖ. Τῆὴδ ψῇΟ]6 οἶδα 15 οἱσ- 

οὐτηϑίδηςιαϊὶί, δΔηἃ 845 βυσῃ 50 Οτα δῖα, ---- ἃ σοηϑίγαοῖοη γγ6}} 6χ- 

ὈΓΘ556α Ὁγ [ῃ6 σοῃ)] ποῦ οῃ οἔηεδ. ---- 76 ἰς σεγεῖν ἀπ εὐ ἶρις] Α ἔπη 

ἢ Οἢ Ῥτογηΐβεβ ἀἰβαβῖοσ. ---- 14. δοεξ σοοά απά ποΐ σευ] ΤῊΣ δά- 
νίοα ἢ45 δγθδαν θδθῃ ρίνθῃ ἴο 56εἷς διῇ (ν.ἢ; οἷ, ν.᾿ ΜΙ. 68). 
ΤἼς ίοτος οὗ [ἢ6 ἱππροσαῖῖνα 15 ἢοΐ ΓΟΔ}Ϊν Ὠοσγίδίοσυ, Ὀαΐϊ σοηαιποηδὶ, 

Δηὰ ἰἴ 1Ώ0}165 ἃ [ῃγοαϊ, ἴῃδϊ 1655 ροοα ταῖῃοῦ ἴδῃ 6ν]}] ἰ5 βδουρῆϊ, 
πδίοηδὶ ἀθδῖῃ αὐγδὶῖα ΤΠ 6 ΤΩ. -- Ζ΄ αὐ γε μιαν ἐσυε] Τὰ οἴθοΥ ψοσάσ, 
Ὁ01655 γοῦ 56εἰ σοοά, ἃ [πἰηρ ψηϊοἢ γοὺ ἅτ ἢοΐ ΠΟῪ ἀοίηρ, γοῦ 

111 ἀ16 ῬΟΙΙΕΙ ΑΙ ΪΥ. ---- Ζζ αἱ ςο07 1.5. ἴῃ ο4568 γ8 40 50 ;: ποῖ, ἴῃ {κα 

ΤΩΔΏΠΟΙ 45," ΠΟΙ “6 50,᾿᾽ σΟΙΓΟΒΡΟΠηρ ἴο ἼΝΘ.Υ7--- γαλευεὰ... 

να» ὅδ τοίὰ γοι.7 ΤᾺ ἴῃ 5ρεοῖδὶ 56η86 οὗ Ἔχιθπαϊηρ Π6Ὶρ δηά ρίνίπρ 

ῬΓΟΒΡΟΠΙΥ. -- σοα οΥΓ “ἴο445] 1.5. ἴτὴεΣ Οοα νῇο στὰ ]65 ἤθανθὴ δηά 
ΘΑΙὮ 15 40 ]6 ἴο στη δσ ΔΥ δηά ὄδνοσὺ Κἰπα οἵ δε]. ---- “ς γε ἀατέ 

σαϊ 4 ϑ5τδδὶ, οὗ σουγβθ, αἰνγαγβ τηδϊ ηἰδηδαὰ (δὲ 858η6 ννὰ8 ἰογδὶ ἴο 
Υδῆνθῆ. ὅς δά αἰννᾶγβ σεραγα δα ἤοσβοὶ 85, ἰὴ ἃ ρθΟυ ΑῚ 56 η86, 
1η6 ΡΘορΪς οὗ σοά (76. γ9 ΜΙ. 4). Ἠΐᾷδ5 δεσ Ἰτα )υπεβεά τῃ 6 
ἰάθα  {7π1655 ἢοὺ ψῇοἷα διττὰς σἤδηροβ, ὑη]655 ροοά δηά ποῖ 
ΟΥ]] 15 τηδάδ ἴῃ 6 δηά οὗ δῖ παϊ!οηδὶ [᾿Π6, ἴῃαῖ 116 50.411] οθδβθ, δῃά 

1ῆ6 τυ οἢ [ΔἸ Κοα οὗ ἐε]]ονϑηΐρ οὗ σοά ν1}1 Ὀδ Ἰοϑβῖ. 

19, .2]7 Νοῖ οαυβαῖ, θὰ ἀββενοταῖϊνε; οἷ, 4150 ν.ἕ 18, --- Ὁ». διῖαϊ. ρῇ. Η. 18,2; 
ΟΚ. τοῦ; Ὧγτ. 8.11. -- Ὁ)23] Ροϑβί οῃ δῃὰ ἰμάεϊοσχ πδίε 655 ἰπάϊσαϊς ἃ ἀε- 

.᾿ νν Ἀαῖ,, [υ5., Ηἃ., σπη., Ὁτ. 188. Ι Κα. ΝΝ»ε., ΜΙ 4ῷ ΤΙ, 

τ ὈδΔΉΙ, Εοϑ. ᾧ Ηδσ. { Ουη. Ἡ Κα. 
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Ῥεπάεηϊ οἶδυβε (Νον., δ. 284 1), οὐ ὑγεὰ. δος., δῃὰ ὉΥ͂ ροβι του ερδμαῖϊς, Κὅ. 
234 Χ; 80 8150 ὈΌΥΡ. --- Ὑ}] ΜΙ ρῦ ἴῃ ἀρροβ. ψ ἢ 50]. οὗὨἨἁ ὉΠ. ---- ἢ Υ:} 
ΟοἸϊεςῖίνα. -- ΡΟ] Ρίορ. ἰπ οβίσ,, ΟΚ. 116 χ' --- 2] Τῆς Ὀπρε ρίνεῃ ἴο ἃ 
οὐ πλῖηδὶ οῆςετ, 85 αἰβιϊηρσυ ϑῃεα ἔγοτα Ἴπφ, ἴῃς Ὀγῖθ6 σίνοῃ ἴο ἃ οἷν!] οβῆςοετ ἰῃ 

ογάογ ἴο Ἵβοᾶρε ἴδε ρυμίβῃιαθηῖϊ ἀεοτεαά (ΗἸἹ., Νον.). - 2Ν1] Ἐρεχερεῖϊοδὶ 
γΞΞ ἐυερ:. --- ὉΠ] Ρί. οὗ ἱπάεΐ. ραβὶ, Η. 17, 3; Ὧτσ. 8 9; οοπίϊπυὶϊηρ 8 Ρίςορ., 

Η. 27, ςὁ; Ὧτ. 8117; ΟΚ. ττό «. --- 18, 5 ΦῸ5] ὟΑἴἶτς. οἷ., Η. 4ς, 36; Ὀτ. 
8 τός. ---- )] Αδβδβενεγαδαίίνε. ---- ΝΜ] Οορυϊα. ---14. ὉκΝ] Περτγεοδΐοσυ, Η. 23, 
τίη. σ; ΟΚ. 152 κὶ σ; υἱῖδ Ἰυββῖνε ἀπάοτεβιοοά, Κὅ. 3ςς »". --- 1[5Ὸ5] Οἱ εχ- 
Ῥιεβδίοη οὗ ρυζροβε, Μ|ι. ἔρμα Ορρεν μείίον!ς οὐ ΔΘεέῤῥιεαΐ Τεὄγειν,; Ἡ. 47, 
4 ὁ (3); ΟΚ. τός ὁ, ες; Κὅ,. 306 ὁ. --- "Ὧ»}] Οἱ υϑε οὗ ᾿υβδῖνε δεῖς, οἵ. ΟΚ, 

1ο9 2; Η. 44, 26; Ὧτ. 862; Κὅ, 356 ". --- ὍΓ ΟΝ] Ῥέ, οὗ ἱμάεξ, ρμαϑβῖ, α: γέ 

ἀανε αὐ αἱρηρ ταξας, 

115-17. Ομἷν γίρλέξομερσες τοί αυαΐ αραΐμεΐ ἐλε εαὐανεΐξν τυλῖελ 
ἐς εο»ρεῖριρ. ---- ΤῊ [τὰ δηᾶ Ἰαϑὶ οὗ ἴῃ6 ἀουῦ]α βίσορῃβδς ἀοϑθϑ ηοΐ 

δῖ ἢγϑί βρῇς δεοῖη 50 σοϊῃρδοῖ δηά ἰορίςδὶ 85 ἴῇοβε ψῇῃϊο ἢ ἤᾶνα 

Ριθοβάβά, [1πάεεά, ν.᾽ (νυ...) 15 τὨουρῃς ὈΥ τηοβῖ σοτησηθηϊδίουβ ἴο 
Ὅς τῆς ἀεδιγεά σοπίπυδηςε οὗ ν.}" δῃηὰ ἴο ἢᾶνε ῶο Ἴσοῃηδοίίοη ἢ 

αὶ (ΟἸ]ον 5. [Ιἢ [Π6 ῥτεσδαϊηρ 50-5εοίίοηθ, ἴῃ6 ΡῬσορῆεί ἢδ5 
Ῥἰοϊυγοα 15γ846]᾽5 ἸϊαὙ δηά τα. [Ιη ἴῃς ἢτϑῖ, 411 νγὰβ ἀδτῖὶς ; ἴῃ 

[ἴη6 ΒΘΟΟηά, 8 5]]16ῃϊ βυρροδίίοη οὗ ἢὮορῈ ψὰβ ρίνδῃ, ριον: ἀθα ΠῈΣ 
τιοῖῃοά οὗ 16 ννὰβ οσῃδηρδα ; ἰῃ ἴδε (ηἰγά, ἴῃ6 σᾶ56 15 ρσγοϑθηϊοά 

ΤΏΟΓΟ 5:ΤΟΏΡῚΥ ἴῃ ἴῃδ ἔογῃ οὗ δὴ Ἔχῃοσγίδιὶοῃ, [ο]οννεα Ὀγ ἴῃς ἀϊδπηςῖ 

ΔΒΒΟΥ ΟῚ ἴῃαΐ 2εγήαῤς« Υαλιυεὴ τοὴ δὲ ργαείομξδ, εἴ. ὙΏΘΙα 5 

566ῃ, [πετοαίογο, ἃ στδάι!]ν Ἰηογθαϑίηρ ταργοϑοηίαϊίοη οὗ ράσζάοη, ἃ 

1πουρῆξς ψ ἢ ἢ ΠΙΙΘα ἀν συ τορος 5 ἢδαῦί, Ποὺ τηδίζοσ ἢν ἀλη 

ἴῃς ρΡἱοῖαγα ν᾽ Ι ἢ 6 ρΡαϊηϊοα. [Ιἡ [15 580-56 !ΊΟῃ, 45 ἰῃ ἴῃ 6 ΟΙΠΟΓ, 

ἴἢδτα οσσυγῦ [ἢς6 ταίθγθησς ἴο ἴῃε “ ρμαῖο,᾽" δηά [Π6 ἰηϊτοάἀποίίοη οὗ 

τῆς οοποϊυβίοη ὉΥ “ 1πογοίοσο," δπουρὰ ἴῃς Ἰορὶς οὗ 11 Πδτα, τὶ 
τηυβὶ Ὀ6 οσοηῃίεθοοά, 15 οΐ 50 Οἶδασ 845 ἴῃ ἴῃ οἴπεσ οᾶδ6. (ΕῸΣ 

ΔΏΟΙΠΕΣ δἰϊοσηδίϊννο, Φ.5.) 

1δ. ΠΝ... ἘΦ] (6 1 Ρ. Ρ]. τ-- 3... »] σῷ γ»].; ΕΓ ᾿Ἰπβηϊονοβ τῷὸ ὦ αἱ 
ευὴ διὰ 40 αν φοοί. --- ὐγκΑ (6 ὅπως. ---1Θ. 155] Οτ- 13..--το )κ} Βεσδυβε οὗ 
1ϊ5 ἀποχηδίουβ ροβιτἰοη δηὰ οἡ ἴῃς δυϊ μβουὶγ οἵ (δ .2 ἀπὰ βενεῃ Μ85. ἰ5 οτοϊἰεὰ 

ὉΥ 5οπὶς (Νεν., Γὅπτ; Βαυταδηπ οὐοίῖβ ἴἢς ρῆγαβο ΣἽΜ.. .. 135); ἰἴ 5, Βον- 
νοῦ, ῬγορΘΌΪΥ ἃ οοττυρίίοη οὗ 1») κ; οἷ. ἴῃ6 βυρρεβιίίοη οὗ ΟΑΞ5. ἴο τεδὰ 

ΣΝ ΠΊδν, ἀτορρὶπρ ΓΊΝΩΥ ὑΌΝ 88 δη ἰηϊγυβίοη; δαΐϊ ἴα Π116 γ)Ν τῆν ἀο65 ποῖ 
οἴβεγινῖβε ἀρρεαᾶγ ἰῇ Ατηοϑβ. ---- 52 Ν} Βαυπιδπη, 53}. το. ῬῸῪ ὉΝ ἼΡΌΌ] 6 οοη- 

5 (Οἱ, Βαυπιάπη, ὴΟ ἀτορϑ 514. 1δ 85 Ἰαῖς. 
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ποςοῖβ ὙΡ05) ἢ Ρτοο. δηὰ ἰηβοτίβ καὶ αἴτεον ἴἴ, ἴυ8: καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας 
θρῆνον. Ἐξεδὰ νὰ Ἐ (50 αἷβδο Οοτ 5»»., Ν“ε., Νον., ατ., Οεῖ., ΕἸΠ.}, νν ] ἢ 

ἰγϑῆβροβεβ ὃν Ὀείοστε ἼρΟΟ ἴδ 5: 67 σα έαρεζιηε δος φιεὶ σεξερε βίαπρεγε, οἵ, ζ, 
ΠΟ ἰπβϑογῖβ ὮΝ Ὀεΐοσα ἼΡΟΟ δηὰ γεϊδίηβ ἰϊ α͵30 Ὀείοτε 1»). Σ. ρίνεβ μέλος ἔοτ 
2). ΗΔδὶ. ργολ( 1) ἔοσ Ἴρῦϑὺ (οἴ. 218 Ὁ»). ΤἈΐβ ψ μοΐε οἰδυβε 8. ἃ ρ]οβ88 (οἔ. 

1,5τ, νῆο οὐδ ἼρΌΟΥ ὅ2ν ὉΝ δῃηὰ ἰ5 (ο]ονεά ὉγῪ Νον. 7:2.Ζ., 1901, Ρ. 164), 
85 15 ἱηάἀϊοαϊεὰ ΌὉΥ ἴῃ αν δγάπεββ οὗ ἴῃς σοπδιίτυςοη δον ἴῃς ῥγεο. οἴδυβςε, 

δηὰ ἴδε ἱτηροβϑι ὉΠ ΠΥ οὗ ἀγγδηρίηρ ἰδ ἴῃ ΒΑΥΠΊΟΩΥ 1} [ἢ ς βιἰγυσίατε οὗ [Π6 

ΒίΓΟΡΒε. --- 1Ί. Ὁ502] (ὅ ὁδοῖς ΞΞ Ὀ)5 1; ςοἔ, ἴ8ε τεδάϊηρ 0059 (Ἡ οι. ΖΑ͂ ΚΡ. 

111. 112). το ΣΝ 2] [Γ τῷὸ- 7 τοὴ γευεαΐ νιγεεί 10 ρεγγονγνε νεηρέαρες οὐ 7ρ- 

»εεηζ. 110 15 το Ὀγ 1,δἢγ 88 δῇ δα ἰτίομ; 116 Βαυϊηδηη τεὐεοῖβ 176, 

156. ἴαξε ουἱὐ ακπα συε ροοα] ΑἸἰτεδάγν ἴῃ ἴῃς ῥσεἼοδάϊηρ βίτορῃθ 
ἃ Ὠϊηῖ ἢᾶ5 ὈδΘη ρσίνοη οὗ ἴῃ6 ροβϑι ΠΥ οὗ ρασγάοη. Τῆς βυρρόο5- 

[ἰοὴ τηδάθ, ““ϑεοῖς ροοά δηά ποῖ δν]],᾽" 15 ΠΟῪ σορϑαῖϊθά ἴῃ ὄνθῃ 

5 ΓΟΏΡΟΙ [ΌΓΠῚ, 845 ἴῃ 6 σοηα ΠΟ Οἡ ψὨΪΟὮ ραγάοῃ τηδΥ ὈΆ βεουτγεά. 
ΤΠδ ἀρϑίσαςσϊ “ ον] δηά “ ροοά ᾽" 15 Ὀδῖζογ [ἤδη ἴῃ6 σοποζεῖα “ δν]] 

τα}, “ βοοά τη8ῃ.᾽" ". ΤἼδ ροβίἴνε σοτητηδηα ἰ5 δε 64 ἴο 5υ}- 

ῬΙαπλθηΐ [Π6 παραῖϊνο, ἴοσ ἴο μαῖβ δνὶ] 15 ποῖ βυϑῆηοϊθηϊ πη] 655 οἢ6 

56 εἶ ροοά. 7 ὍΤὴδ βρθαϊκει β ρΡύΓροβα ἴο τργοβ5 5 ᾿πουρῆϊς ὉγΥ 
ΤΕΡΟΌ ΟΣ 15 566 ἢ ἰῇ σοιῃρασγίηρ “ δῖε ᾽ οὗἉ ν." ν ἢ “Παῖς ᾽ οὗ ν.", 
ΤΠ 5Βἰδηάατα οὗ ροοά δηά εν], ἴῃ ᾿ἷ5 τη, 15 σοη στ  Υ τ] ἢ 

Ὑδῆνο ἢ 5 Μ]]], --- 4,4] ἐείαῤίδιὶ ἡμσ δες ἐπὶ τΔς ραϊε] Τὰ Οἴποσ νου 
ΤΟνΟΙΒ6 ἴῃ6 ᾿γοϑθηΐ σοηα! οι οὗ [Ὠϊηρϑ ; ᾧ ἴῃ6 Τεΐδγεησα 18 ῃοῖ ἴο 

[6 τοβίοσδιοη οὗ [Π|6 Οσβ ἢ ἰηϑῖοδα οἵ ςα]- νουβῃΐρ, ὃ ΠΟΥ ἴο {Π6 

᾿τηρτονοῖηθηΐ οὗ ρῥχῖναϊθ τηοσδὶ]υ, Ὀυῖ ἴο ἴῃ6 ὄχοουθοη οὗ ρυθ ]ς 

7υβἔςεα. [ -- Φ,γλαῤε] Οἵ, ση. τ657ο. 2... Ἐνεῃ 1 5γαε] 5ῃου]ά τε- 
Ῥεηΐ, ἴῃς αυσϑὕοῃ οὗ τε]ϊεῖ 5 ποῖ δρβοϊυἴεὶν σεσίδϊη, ἴοσ ἴθ γα ἃγδ 

ΤΩΔΗΥ ΠΟὨΓΏΡΘΏΟΙ65 ; ἴῃ6 συ Πετηρ ψῃϊ ἢ ἢα5 Ὀδοη Ῥσεαϊοϊθα πᾶν 
Ὅδ6 ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ ἰοσ ἴπ6 ψοσκίηρ ουὖἱ οὗ ρτεαῖ Ὁ]4}5. --- Αἴ γεριγαρ οὗ 
. 7) ρεεῤλ)ὴ Ὅοοβ ἴπ6 ρσορῃεῖ μετα δηιὶοὶραῖς ἴπς ἀοοίτης οὗ [δε 

τοτηηδηΐ, “ ἴπ6 τεροηίϊδηϊ δηά ρυπῆδα ἔεν,᾽" 50 Β. ΤΟΏΡῚΥ δτωραϑὶζεά 
ὉΥ [5αϊδῇ (εἶ. 111) δηὰ Μίοδὴῃ (οἴ. 47,4 οὐ ἄοεϑβ δ τοΐοσ ἴο ἴῃ ἕδοΐϊ 
ταὶ [5.46] 15 ΠΟΥ͂ ΟἿΪΥ ἃ γευηηδηῖ (ςξ. 75 ὃ οἡ δοοουηῖ οὗ ἴππ οδἰδπ))- 

[165 (οἴ. 2 Κ. τοῦ Απη. 461) ψῃϊοἢ 56 ἢδ5 ΔΙγεδᾶγ κυῆεγοα 5". ΤῊΣ 
ΟὈ]οὕοη 77 ἴο ἴῃς Ἰαϊῖοσ νίενν, [ῃαἴ τῃη6 Κιηράοτῃ δὰ Ὀδθ γοϑϊοσϑά 

ΑΕ, { Ἐοϑκ. 

ΤΟ Δ]., Εοβ., Μίϊ. (οξ νϑ5.δ. 7. 10,12 πῇ ὟΣ; οἵ. [6 ορροϑβίίε 5, ν ἢ. 

ᾧ σεῦ. Ι Ννε. “ ((Δ]., ἔν. Μαϑαυ., Βα., Ρυ., Κα., Μίι., Ὀτ. 
38 Τυ5., Θοπτό.,, Εο5., ἯΙ., Ηά., Οτ., Ννε. Ἡ Κα. 
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γ ]οαϑῇ δηὰ Τεγοῦοδι 11. (2 Κ. 1235 1,355.3), [ὲ95 ||ὰ μεῖς 
ἔτοτῃ ἴῃ 6 ροϊηϊ οὗ νίεν οὗ ἴΠ6 ργορῃεοῖ. ΤὨΪϊβ αἰβδγθοηοα Ὀεΐνεθῃ 
186 τοᾶῶὶ ἔδλοϊ δηᾶὰ (6 δρρϑάσαῃος (ἰοσ, δίϊεσ 4]1, ἴῃς Ῥγοβρε τυ 

ὑπο []τοθοδι 11. γγᾶ5 ΟὨΪΥ ἴπ6 ἰλδὶ ὑρνασγα βδϑῃ οὗ ἴῃς ἀγίης 

ἤδτῃθ.) τρδῖςθϑ ἰἴ ὉΠΏΘΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΠΟΏΒΙΔΘΓ [5 νοσβα 85 ἃ ρῖοβϑ δἀἀεὰ 

δἴϊεν τῃς (4}1 οὗ ϑαπ,αγίδ." --- 106. Ζάεγεζογε)] Ἐρδίετβθ ποῖ ἴο ἃ ρᾶσ- 
Ὀἰου]αῦ οἶλ55, ἴῃ6 Ὠγροοπίοϑ, οὗ σι ῇο ἴῃ6 ὈΤορῆδὶ ὩΟΥ 5ρε8}κ5 
ΘΧΟΪυβίνοῖν 7 ὯΟΓ ἴο ἴῃ6 ψῃοΪα ργεοθαϊηρ ραγαρταρῇ, νβ.7 ΚΣ, ἴῃ 
ΜὨΪΟἢ (ΠΕΘΙΓ δἰπῃ8 εσε δηυτηεγαῖεα ΣΦ ΟΣ ἴο ν.Ἶδ. ὃ (ΤΕ Μαβθο- 
τοῖϊς 5ρ866 ζϑϑῖβ ΠΡΟ; ἃ πλὶϑοοησθρίοη.) ΑἸΤΕΙ ἃ ΤΟΙ ΘὨΪΔΙΥ Ρᾶυδ6, 

ἴῃ ΠΟ ἢ ΟΡΡΟΥΓΌΏΙΥ 15 ρίνεη ἔογ δὴ ἰπαϊοδίοη οὗ δϑϑεηῖ, ἴὰς ροεῖ, 

[Ὁ] ονίηρς ἴῃς ἴοστῃ οὗ υἱΐεγδησς δἰγεδαγν δάαοριθά ἴῃ ἴῃ6 ῥτγεςδαϊης 
ΒΊΓΟΡΠΘ5, Ὀορίη8 ἴοσ ἴῃς τπἰγά Ἐπλ6 ἴἢ6 δηπουηοοτηξηΐ οὗ ἀοοι. 

Ζ,εγέζογε, 1.6. “ Ὀεοδυβα ΠΟΥ ἀο ποῖ ἀο ψηδῖ [ΠΟΥ ἢᾶνα ᾿υ5ῖ ὈΘΕη 

Θχῃοχίοα ἴο ἄο,᾽ || Ὀδοδι56, ἰηἀδροά, ἴΠοΥ ρῖνα ὯΟ 5ίρῃ οὗ ἀοίηρ [ἴ. 

- 7 τυὐἱΐ εαοό «λομδηρ) ΤῊΪ5 15 ἴῃς ἰταηβιαιίοη οἵ ΓΚ, κυρρεϑιεα 
85 Δὴ δἸποηἀδίοη οὗ ΣΝ (Ὁ.12.). --- 7 σἄΐ σφμαγες ΤῊὯδ Ορϑῃ ρ᾽δςαβ 
ΠΟΑΣ ἴῃς ραῖε5, [Π6 τηδτκεῖ- ]δοό5 (οἴ. [6. 4.885 15. 2. τ28}) ἰὴ ψῃϊο ἢ 
1Ἰη]υδῖῖςα δά Ὀδδη δυο τυϊοα ἰοσ υ5ῖῖς6 ; [Π6͵6 15 ΠΟ γοβϑι ΠΟΙΊΟη ἰῃ 

[ἢ οοηϊοχῖ ἴο ἴῃ6 54 0Γ65 οὗἁ ϑαμηατΊΔ. ---- 307, »ιομ 7510} ΤῊΘ 5ῃουΐ 
Ψ11 οὶ Ὀ6 ἴογ Ἶογ, Ὀυΐ τα Υ ἃ Ἰατηθηϊδιίίοη ἔοσ ἴῃς ἀδθδά, δοοοιὴ- 
ΡῬδηϊεὰ ὈγΥ Ὀδαϊίηρ οἡ ἴπ6 Ὀγοδϑβί. ---- Ζάεν σλαϊ ταν, ζοε ! οε "7 1.ε. 
[ῃ6 τηουγηοῖβ, ὙΠΟ ἔοτῃ ἴῃ [ὩΠΘΓΑΙ Ῥσγοσθβϑίοῃ, ΠΙΟἢ τᾶγο 65 

τὨσουρἢ [Π6 5ίγεεῖβ, 5Π4]} υἱἵΐοσ [8656 ψοτάβ (οὗ, τ Καὶ. 125 76. 225 

44) ΕΖ. 2 4,405. Τῇε τιουγηΐηρ σοραν που ἰποϊα θα 850 
πιουγηϊηρ- Το ὴ δηὰ ἤμπῖ6- οΐαγοτβ (οἴ, [ς. 97. 4855 Μαῖ. οΞ) .4 -- 
“4ππ᾿4 τε λμεδαπάηιοη σλαϊὶ σρισίοη ἰο πιο] (. 76. οἷ. ὙΤΩϊς 
τοηάογηρ κ᾿" 15 ἴο Ὀς δάοριεἀ, ἀδβο ΠΡ ίηρ ἴα οἤπεοιϊ οὗ [ῆ6 αάρτηδηῖ 
ὩΡΟῺ ἴῃ σΟυΠΕΓΥ, 48 ἀϊβιϊηρυ θῃοα ἴτοτη ἴῃ οἰτίαβ ἀπά ἴονηβ. 

ΤῊΘ ογάϊ αι ἱπιεσργείδιοη, ν]Ζ. ζῴφν (ρθορὶς ἰπ ρϑηθσγα) «λαῖ 

σρηοῦ 106 ἀμεδαηπάριση τὉ νιορηηρ, Ὀδοδαβ6 [ΠΟΙ συβῈ]ς νοὶ 65 

νου ]ά 6 Ἰουά ἐπουρῃ,Γ οὐ Ὀδοαυβα ΠῸ ἱηῃδΟϊδηῖβ οὗ ἴῃς οἰ 

νουἹα Ὀὲ Ἰεῖς ἴτοιῃ ἴῃς βἰδυρῃΐοσ, ΕΣ οσ θδοδυβα ἴΠ6 οσουραίίϊοη οὗ 

16 Ὠυδοδηδτηδη σψουἹὰ ᾿οηςσοίοσίἢῃ 6 υ561655, ὃ ἀοθ5 ποῖ 50 γὲ6]] 

δοοογὰ νι ἢ ἴῃ σοηϊοχῖ. ΤῊΣ ποσὰ “ Πυβραηάπηδῃ ᾽" ἱποϊυάας [ἢ ς 

5. 8.0 Οοτἵί (Ζύ 7. ΧΙΝ. 22). τ Ὁ], ΤΕοΚβ., Ηά. ὁ ϑῖπι., Κε. ΝΥ ε. 
Ἴ ΒΑ., Καε., Οτ., Τῃοπιβοῃ (28. 1. 145) ; νᾶη [περ (δέῤέε Σαμαά, 586) ; Μ|. 
4“. Ἐν, συη. Ἠ Ησ, ΤΊ Εοβ., Ηἀα. δύ Ρυ. 
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οὐἹαναϊογβ οἵ ἴῃ 501] δηᾷ, 85 ψ6}}, [ῆοβθ ψῇῆο δά οᾶγα οὗ οδίι 6." 

-- “54 μτρόο τυαϊδηρ (οἴ. ἘΠ32) Τῴστε τζίἠεα ἐπ ἐαγνισπία οη] ΤὨϊ5 
ἢδ5 Ὀδδὴ δα 46 Ὁγ ἃ ἰαΐθσ ῃδηά ἴο ἱπαϊςαῖς, γῃαϊ ἴπ6 ρᾶϑϑᾶρθ ἀοδ8 

Ὡοῖ 6]ΒΟΠΘΓΕ ΘΡΘΟΙΗσ ΔΙ] ὄχργθϑθ, [η6 δ ρἰογηγθηΐϊ οἱ Ρῥγοίθϑϑ ἢ Δ] 

ΓΔΟΌΓΩΘΙΒ ; Ὁ 5116 δῃἋ πη5Κ}|1}16 ἃ ταῖδα [ἢ 6 ΤΩ ΟΌΓΠΙΠΡ ΟΥγ.Σ ὙΤὮδδα 

ΜΈΙΟ ΕΘ ΓΑΙΪΥ ψότηδῃ (6. 9177); Ὀυϊ οἷ. 2 (ἢ. 2.5 Ες. τ), ψΠεΓα 
ΤΏΘἢ τα βροκδῃ οἵ. ὃ ---17. γα ἐπι αὔ υἱμπεγαγας ΜΝΏετε, οταϊ- 

πᾶῖϊγ, τὴς ἸΟΥ ἰ5 ρτεδίθβί (οἵ. 15. 16} [0. 245), ἴῃ6τθ ψ1}} ὃς 

ἸΩΟΟΤΏΙΏρΡ Ὀδοδυβε οὗ (ἢ [Δ!υτα οὗ οσορβθ. ὙΤΏ6 ψ τοῦ ἢδ5 ΠΟΥ͂ 

ἀδεοσρεα ἴῃς τηουτηϊηρ οὗ ἴῃς ἴἤγοα ρτϑαῖ αἰν βοη5 οἵ ἴῃς παίίοῃ, 

ῬΘΟΡΪΟ οὗ ἴῃς οἰἴγ, μυβαηάτηδῃ, δηα νἱηδάγοββεσβ, ἴῃς δῖ ἴνο ὃ6- 

ἴηρ αἰδιηρσυ ϊϑηεα οτ ἐδοὴ οἴμοσ, δηα Ὀοΐῃ ἔγοτα ἴῃς ἤτγϑβι. ἡ ὙΤῊΘ 
ἰΓΔΉΞροϑιτοη οὗ 1ῃ15 οἶδι156 50 85 ἴο ἔοϊϊονν ἤἴζοε " Κἥηοε ! νῃϊοἢ 6. Α. 

ΘΠ ῬΙΌΡΟΞΒ65, 16 ὉΠ ΘΟΕ 554. --- άεη 72α5ς Ζάγομρά 116 γ»εϊε οὗ 
2λ.6] Ταγὶηρ ναϑῖα ἴῃς σου ηίΓΥ ; Δῃ δἰ υβίοη ἴο ἴπε ραβϑίηρ σου ρἢ 

Ἐργρὶ (ἔχ. 1ττὸ 12.12.4 [Ιἰ ἰβ5 υαηϊνουβα γ σοποδαδα παῖ ἴῃ6 1ἀ6ᾶ 
ἤδγα 15 [ῃαῖ οὗ ἃ ρυπιϑῃτηθηῖ" " νΠΙΟἢ 15 ἴο σομης ΡΟ [5186], ΕἸ ΠΟΥ 

ῬΟΘΈΪΘης 6 οὐ ψγὰσ (ςῇ, ν.ἦ 613). 

1δ, ἸΥΣΥ 0... ἸΣΠΝῚ «0... ἸΏ Φ)Ί Θυσοασβϑῖνα ἱπιροσγαίῖνοβ, Η. 23, τ. (2); 

ΟΚ. στοὰ; Ὦγ. ὃὶ 112.--- ΨΦ 3] Τῆε δάνεγρῖαὶ τιοάϊῆες ργεοεάεβ ἴῃς οὐ]εςῖ, 
ΟΚ. 1τ42ζ. ---- "1Ν7 τῷ 'κν δὰ Ὁ (ΞΞ κἢ) πιβδηβ ἐγ ποΐ, τυῤείλεν μοί, νυϊτ ἢ ΨῪ) Ὁ 
ΒΌΡΡΙεά; οἵ, Αϑϑγυ. ἠδαΐ, 7ο. 214; Κῦ. 1δ6. -- τ} ΟΚ. 67 εε; Κῦ. 210 4; 

Βεῦα ἴγϑῃ5. ἰδἰκίηρ αἶτ. οὉ). (οἴ, ἔχ. 3319); οἴ. ΚΙ. (ν᾿. οβ.) νῇο πιδῖκεβ ἱξ 

ἰηίγαῃβ. δπὰ βυρρ]αβ Ὁ» Ὀείοτε γυῦνν. -- ον" ΓΝ Φ] [ηἀεῆπίϊε ΞΞ ὦ τεπιηδηὶ 

(ΟΚ. 1274); οἴ. κι. 2219 1 5. 413͵.---16. 1.ΧΜ] ΕἸηδηά. ἴον "ΣΝ; 1)5, οἷς 

ω τ [ἰ[ο ἴψδηρ 85 οὗ ἃ ον, υξεὰ οἵ ἱμπατγίϊςυ]αῖα βουπά, ἐν. 5Ββουῖ ; 811 

ΒΟΠΘΓΔΙΪΥ Ἔχργοβϑίηρ ἴῃς βῃουΐ οἵ Ἰογ, ᾿ξ 5 υϑεα οπος (πη ΟἉ]) οὗ τηουτηξιϊ 

οὔε5, 1,2. 219, (ες Ηἱρῆ. εαϑτς ο σλομΐ 15 βεεὴ πη 5. 659 10. 2918, 'ῃ ὈΟΓΠ οᾶ868 

ὙΠῸ (ἢ ἰάεα οὗ τε]οϊςὶησ. Ηδτε τῃς νεγῦδ] ἰάεα οὗ βῃουϊίηρ, ᾿ς 6 ΠἸΟΏΔΙΪΥ 

ἰεῖϊ Ἰηδεβηϊίζε ον ἃ πιοπιθηῖ, 5 ἰδῖος ἀεβηςά ΌΥ (δε ᾶἃςς. ἼΡΌΣ. --- ΛΩΝ] [τ Ρ6Γ5., 

ΟΚ. 1441 --- τ .}} ΟἾ]Υ Πότε ἴῃ [Π15 ἔοστα ; εἴβεννθετα δ Ξξ υας "7 οἵ, οἱ. 15. τ. 

Τ᾿. 481, εἴς., ἰῃ τῇς 56 η86 οὗ 2λγεσί, 15. 181, οἵ ἐχῃοτίδιίοῃ ; 1: Κὶ, 1389 15, 1γ}3 

]ε. 2218, ἰῃ ἴῃς βδεῆβε οὗ αδ[ηισίίον, ργίος ἃ8 ἤεγθ. [Ι͂π ἴμ6 τηοάδυῃ ϑγτίας 
ἀϊαϊοοὶ οὗ ὑταχῖα (ἢ πιουτζηοτγ᾽β ΟΥΥ 15 τ ἀπ, ὁ ἀπ, οἵ. ϑοοίη, 21. πεμαγαπιᾶ- 

ἑτολο Φίαίεωε ανε ζγνεέα- 5εε (1882), Ρ. 102. --- ἹΝᾺΡ7] Νοῖ ἱπροῦβ. 85 ὙἼΟΝ", 

80 αἷϑο ἴῃ Ασγδπ)., ὅγυγ., δηἃ Ατγαῦ.; οὗ Αϑϑυτγ. ἐξζαγι. 

{ Οἱ Ννειζϑιείη ἴῃ Ζείμελγί Κὶ Ἐίλποίοσίε, 1873, ΡΡ. 295-301. Βιυ. ἰη ΖΑ͂ Μὴ, 
11. χοἴ. αηὰ ΖΟΡ ,, 1883, ΡΡ. 1:84 ἢ. ; Ὁτ. 232 ἢ, 

Ττνε., ΟΑ5. ὁ Κ΄. Ουη. δπὰ Μαπὶ ἐμ σε. Ι Ἐν. 
{4 (α]., ΒΔ., ΚΚς., εἰ αἱ. δὲ Δ. Εος., ϑοχτό,, Ηἰ., Ἐν., ΒαΑ., εἰ αἷ. 
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Ὀυΐϊ τὶ ὍΝ ταϊςεη ΤΟ] ες ενεὶν ἔοτ βυθ]εοῖ; ΟΚ. 145; Κὅ. 36 κε; τὰ ὅπ, 

οἴ, Οῃ. 39 Ἰοῃ. 33. --- 9 ΝΑ] Ετοσῃ ὋΝ - “Ἶ, αρ, οχ ίογῃ, ΟΚ. 84, Νο. 22; 
τῷ 

οὖ, Αϑϑγυ. ἐξξαγω, δῃὰ )5}: ἴῃ 6. 214. ὙΨΞ ἸΡΌΣ 15 ἰοϊπεά ἴο ἴῃς νοτζὰ : 

ἴῃ 2 ΓΒ. 2610 ἴἰ 15 υϑεὰ νὴ ὉὉ ) 88 Βεζε. -- 5237 ΟἿ, ἼΘΟΌ, "), .22 ῷ. --- 
Σ Ῥ9)0Ὶ] Οἱ οοπϑοιγυςτίου, ΟΚ. ττόφ; ἰξ 15 ἱπιεγοβιίηρ ἴο ποῖς {παῖ "52 ουϊϑι ας 

οἔ [δΐς9 ρίἷαςε, δῃὰ Μ|. 2', ὁσσυγβ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδῖς ᾿ἰτεγαΐυγε, νἱζ. [6. 99. 17.ὄ18.19.4.116. 

οὗ. ΓΣΡῸΣ ἂπὰ γύϑοπη, [ε. 916, ΝῸ 5ῃδιρ ἀϊβιϊ ποῖ ο. σα Ὀςὲ τπηδᾶς Ὀεΐνεσῃ 

) δῃὰ π)ῦ; [6 ἔοττπεσ νγῶ8 ρεγμδρβ ἃ τῇογε ρεπεζαὶ ἴεσπι ἴδῃ [86 ἰαίίετ 

(Ὀτ.). --τὸ} ΞΞ τολϑρε, ἃ5 ἴῃ Ηο. 1«1ὶ ση. 412 Ὠιϊ. 435, εἴς. 

8 10. ΤΊ ἀοοτα οὗ οαρίνγ. -.5-6 3, (1) Α τὐοῊ δραϊηβὶ 
ἴΠο886 ΨῆΟ ΡΙΑΥ ἴον Ὑδῆνοἢ᾽ 5 ἀαΥ : ἰΐ 5 ἃ ἀΔγ οὗ ᾿πάρτηεηῖ; Ὀ6- 

σι56 οἱ ἰοττηδὶ ἰδαϑίβ δηα ποῖϑυ βϑοηρβ, ψιΠουΐ ᾿υ5τῖςς δηά τὶρῆϊ- 

ΘΟΙΊ5η655, ἴπΠ6 ἡδίίοῃ 5}.84}] ρὸ ἰηΐο σδριίινιγ, βαῖ ἢ Ὑδηνεὶ (ς᾽ 5.5). 
(2) Α τῦοό ρου ἴποβθε ψῆο ἃγε οδγθ]θ88 δηᾶ ἱηαιῆδσθηϊ : Ὀδοδυβ6 

οὗ ἴπ6 ἰυχυσγ, [6 ᾿ΙσοΠΟυΒη 655 δηαὰ [ἢ 6 ἀρδίῃγ οὐ τῇς Ῥθορὶο, 

τῆε ῃδίϊοῃ 5}.4}} ρὸ ἰηΐο σδρινιγ, βδτἢ Ὑδῆνε (6.7). (3) Αἢ 
οαϊάὰ ἀραϊϑῖ τῇς ρῥιουὰ δηᾶ εϊοοηβάθηϊ ϑγ86]: Ὀδθοδῖβα οὗ 

(15 ὑπάθ δηά Ῥο]ά διυάδοϊυ, (5 βε ΪἊιθαροηάδθησα δηᾶ αἶβγα- 

βατὰ οὗ ]υδίίος, Ι5γδ6ὶ 504}} Ὀ6 βυρρίδηϊοὰ ὈΥ ἃ ἰογεῖρῃ ῃδίϊοῃ, 

5βδ ἢ Ὑδαῆνε (6515). 

ΤΙ ροδῖλ σοῃδὶβϑί5 οὗ ἴῆγες ἰτὶρ]ς βίσορῃςεβ, εδοῦ βίσορμε οὗ ἴπε πο σοῦ- 

[ἴῃ 5ἰχ ᾿ἴηεβ. [Ἃἢ δδοὶ {τρὶς βίσορμε, ἴς ἢγβί ργεβεηῖβ ἃ οὶ (ἴπ (δε τὨϊγά, 

[5 νος Ὀεσοπηθβ δὴ οδίἢ); ἴῃς βεοοῃὰ ρῥγεβϑθῃίβ ἃ ρῇδβε οὗ ἴῃς ν ὶςο κοάη655 

οὗ ἴῃς 5ἰϊυδιϊίοη (ἐν. (1) ἴῃ υἱΐογ ἰουτηδ! οὗ ψουβδὶρ, (2) ἴδε ἰυχυγῦ οὗ 

1Π|ὸ δηὰ δραΐδυ οἱ εεϊϊηρ, (3) ἴῃς ρὑγίάς δῃὰ βεϊξςοοηβάεηςς); ἴδε τηϊτὰ 

Ρἰοἴαγεβ ἴ86 σομλϊηρ σαριϊν!Υ (ἐφ. (1) ἃ σαρινν Ὀεγοηαὰ απιδβου5, (2) ἃ 

οδρίϊνὙ δἱ ἴπε μεδὰ οἵ ἴῃς οδρίϊνεβ5, (3) ἴῃς οσοτηρ!εῖα βυζγεπάου οὗ [Π6 

ΠΟΥΠΙΤΥ͂ ἴο ἃ ἰοτείσῃ ἐῃοῖγ). ΤὨς βυπησε συ οὗ ἴῃς ἰἢγες ἀἰνὶϑ ΟΏ5 15 αἰτηοβῖ 

Ρετίεςϊ, -- δοῖ Ὀερίπηΐηρ ΨΠ ἃ νγοαὶ (οὐ οδίβ), ες δπηάϊηρ ἢ ταῖὰ 

γαλευεὰ ἴῃ οὯς ἰοτπι οὐ δῃοΐμεσ. ΤΒε Ἰορίς δῃὰ βϑυσῃητηεῖτΥ οὐ [ἢ 15 βεοϊίοῃ 

ἅτε Τοπλρ εἰ οἷν ἀεβίτογεα ὈΥ ΕἸΉ., γο ρῥίδοοβ 518-29 μεΐννεεῃ 25 ἀπὰ 393; κ531-35 
Ὀεΐνψεεη 3146 δηὰ 41; κζ΄. Ὀεΐϊνεοῃ 48 δηὰ 45; 61-5 μείΐψεοῃ 411 δῃὰ 412, Οἵ 

Ὀεΐναεῃ 413 δηά 418; 68 Ὀεΐψεοη 418 πὰ ςἷ; 6911 θεΐψεεξη κὃ δῃπὰ κ᾽; 637. μ6- 
ἔνεεῃ 5ὅ δΔηὰ ςὅ; 614 Ῥεΐνεεῃ 56 δηὰ 71. 1,δὮΥ ἀοεβ ποΐ τεσορπῖζε ἴῃς ὑπ] 
δῃὰ ἱπάερεοηάεοπος οὗ 118 β8εοϊίοη, Ὀυΐ ἰτεδῖβ ἰϊ ἰῃ σοπηεδοιίοη ΨΙῊ 51 Ἧς 

ΔΙΓΔΏΡΕΒ 5}8-6}4 ἴῃ εἰρῶϊ βίσορεβ, οοῃϑβιϑιηρ οὗ 4, 10, 4, 4, 10, 10, 4, ἀῃὰ 4 ᾿ἴπε8 

ταβρθοϊίνεϊυ. ΤῊ 5 ἰηνοῖνεβ [6 οτηϊββίοῃ οἵ 519. 38 δῃηὰ 63:9. 10. [ἢς ἰγαηβροβίτοη 
οἵ 68 ἴο (οἷϊονν 665 δαηὰ ἴδε δα άϊίοη οὗ δῷ ἐχίγα ᾿ἴἰπε αἴοσ ΓῊῸΡ ἴῃ 533 ἃς πὰὶ]] 

85 Ὀείοτε γί) ἴῃ «57, δἀπὰ ἀϊβτεραταβ ἴῃς ἰορὶς οὐ ἴῃς ραββᾶρε δὲ βοπὶε 
Ῥοϊηΐϊ58. Βαυϊηδηῃ 8 γεσοηβίγυ [00 15 5[11} πλοτε γα ]οϑ]. 



ν. 18-27 [29 

18-27. 4. οὐ μῤοπ ἐργπογαρί σφεα 20» α εογγωῤέ τυογελίρ, ᾿π 
«υλίολ πο έαες ἰς ρωμπα 70» γωσἤες 9», γιρλϊεομφησος 9 ΑἹ εαρ- 

υδέν δεγομα ανιάσεως σεσαΐές γοι, ---- ΓΘ ὉΠΠῸῪ οὗ τῃ]58 βθοϊίοη 

(ςοηῃϑιβέϊηρ οὗ ἴἤγεθ 51Χ- 106 ΒΓΟΡ 65) ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ (1) ἴῃ6 Ουΐοσ 

ἴογπι, ἃ5 σοϊῃρασζεά νι ἴῃς ΟἾΠΟΙ βθοίίοηβ, δηὰ (2) ἴῃς τῃουρῃς 

ΜὨΙΟΏ σοηῖτεβ δρουΐ [ἢ6 ουἱ5. ΤὨ]5 οὐἹῖα5. ἱηο] 65 ἴῃ6 ρτγοαῖ 
ἀοςῖης οὗ “Υδῆνε 5 ἀΑγ᾽" δ5 ΜῸ)]1] δ5 ἃ τερυϊασ οεῖ οὗ ἔδαϑίβ, 
Δη4 οἤετίηρβ; ἰξ 15 ποῖ ψ ΠΟΙ ἀείδοῃμεα ἔτοτιλ ἱγηαροδ ---- 811 οὗ 

ΜΏΙΟΝ ἃτα ΨΙΟΏΡΙΥ υηάοτοίοοά, δηἀ ΨΙΟΏΡΙΥ ῥσδοι θα, δηᾶ ἴοσ 
115 σθάβοῃ ἰοδαὰ ἴο τυΐῃ. 

1 ἰβ Ῥεβὲ ἴο τερατὰ δδ ἱπίεγροϊαϊΐοῃβ (1) γυΥ ὯΝ 50 πΙσπου, ν.18, 
(2) 9.:2ν κὸ Ὀϑ νυν οὗψὶ, ν. 2 (ν.1.). τ ν}] θὲ ποῖεά τμαξ ἴῃ ἴμ6 τὨϊτά 
δΔη ἰουττἢ πὸ8 οὗ δδοῖὴ βίγορῃε ἴῃε ροεῖ δ'ϊονγβ Βἰπιβεὶζ ἴο ργοϊοηρ τῆς 
τηεᾶβυγε, ἃ Ῥεῃϊδιμεῖοσ Ὀεὶηρ ϑυϊπιταϊεα ἔογ ἃ ἰττρεῖοσ ον! ἀεηΓἾὮΥ ἴῃ οτάοῦ 
ἴο ΔΥ εἸαραβὶβ ὑρου ἴδς [μΒουρῆϊ ὈΥ ἰποτεαϑίηρ ἴῃς ἀςεῖα!}5 ρίνεη. Τῆς (δΔοῖ 

(δὲ (δὶβ οσουγβ 80 ὉΠΙΓΟΥΤΑΪΥ ἰῇ ἐδοῦ βίζορῃς δῇονβ ἴῃδῖ 1ϊ 15. ᾿πίςητοηΔ]. 

11 νψου]ὰ Ὀς ρΡοβϑβίῦ]ς, οὗ οουτβθ, ἴο τιβκα ἵνο πταείοιβ ἴῃ δδοῇ οᾶβὲ (οΥ ἃ 

ἐττηεῖεσ δηὰ αἀϊπιοῖογ), [6 βίγσορῃ!εβ Βανίηρ εἰρδὶ ᾿Ἰηϑϊεδὰ οἵ δἰχ [1η68. 

18. τυ ὉΝ7 ὍΓ τνῖοε ἴῃ (ὨΪ5 νο: 5 ὈῪΡ 15. ΛΟ ὌΩΡΎ ΜΌΝ, τος ἢ Π5] (ὃ ἀπὰ 
Ἔ ἰταπϑ]αῖς "ΠἹ 85 ἃ ργο. : ἵνα τί αὕτη, σα φμέα ξαηε νοδὲς. -ττο υυν Ὁ} ἘΠ σοῃμπεςοῖβ 

ἢ τἰῃς (ΟἹ οννίηρ, αἷς οον»εῖρεὶ ἐδία ἐεηεόγας, οἰ πορε ἐμχ. ὙὍΠὲ επίῖγε οἶδυβα 
Ὀερίππίηρ Ἡ ἢ πῸῦ Ὀεᾶτβ ἴῃ 6 πηᾶτῖκβ οὗ δὴ ἱπιεγροϊδϊίοῃ, ἕο ἴῃς βακε οὗ 

τηλικίηρ οἰεαγ ἴμ6 τεϊδιίίοη Ὀεΐννεο ἴδε ἢγϑὶ δηὰ ἰαϑὶ οἰδυϑεβ οἵ ἴδε νοῦβα : 

οἴ, [,δῆγ, ψ8ο νου]ά ταδὶ ἪΝ μῦν ἼΦΙ ΝῊ 88 ἃ ρἷοββ ἀετίνεά ἔγοσῃ ν. 3 σ, μανίην 

115 οτἱ σίπ ᾽πὶ ἴῃς ἰδῖον ἰπβογίου οὗ ν..9, -- νΥ] (6 δἀὰβ Ὀείοτς ἰζ γ ΞξΞ καὶ αὕτη. --- 
19. κ51}} (ὅ εἰσπηδήσῃ βυρρεϑβῖβ Π21] (Οεῖ.). --- Ὁ] ὅ τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 1 δὩτ 

τΏΔΚο5 ἴΠς ν. ἃ ὑσονεζὺ ψνὩϊοἢ [88 οτερῖ ἰπἴο ἴδς ἰεχὶ ἔγοται ἴδε τρδυρὶπ; Ὀυΐ ἔοσ 

(ἷ5 ἔδεσε ἰβ πο Ραϑβὶ8. --- 30. νὉ5} ὦ Ἀλ2σν, ταδκίηρ ἴδε 8Θεπίεησο δῇβιγηηδίϊνα. --- 
Πνν Ὁ.) [Ἀγ οι. ---- 50 Ν1] Οὐ. ὅρδγ (50 1,δῃγ, ΕἸ8.).. --- 31. ὈΞΠΌΥΡΩ ΠΡῚΝ Νθ1] 
(Θ ἰυδετῖς θυσίας. Ὅτ. ου ᾿4518 οὗ (5 ἰηβεγῖίβ8. Ὀ2 ΩΓ ἢδτε ἀπά ἄτορβ ἱΐ ἴτομὶ 
Υ 33 25 ἃ ἀϊτορταρῃ. --- 32, ὈΝ .5)] ΕἸΆ. ἔγαπβροβεβ 15 ἴο {πὸ Ὀεᾷ. οἵ ν.31., -- τ ὧν] 

ὁ Ἰλοδ.; οὐμιτεά 45 ἃ ρἷοββ ἴο εἐχρί δίπ πλὴν ἰῃ ΒΏΒ. Ρ. 585. --- ὈΞΓΠ)ΌΥ] 

Ὁ οἵη, ἵὶ οοῃπεοϊΐηρ ἴδε νογὰ ἢ πτῖν. Βαυμμδηη οαῇΠ. ὅγε. [Ὠἰηκ5 τπαῖ 

αἴες τὖν ἴῃς δροάοϑβίβ ἴο ἴπε ῥγεσεάϊηρ οἴαυβε 888 ἰδ]]εὰ οὐ (80 Νοῦν, 

1.δῆτ; Ὀπὶ οἴ, Βαυτηδηη; α30ο Ὀυἢπὶ δὰ Ματῖὶ, ψἢο ἱτεαὶ ΓῸῸΡ .....}} 85 8 

Εἶο58). -τ᾿ ΟΝ μὸ Ὀ2 0 ὈΦῚῪ)] ΜΑΥ Ὀὲ τεὐεοϊθ δβ8 δὴ ἱπίεγροϊαϊίου δα ἀεά 

ἴο ψῖνε 8 ΔΡΡΔΥΘΏΓΙΥ ρῥυθδῖοσ σοτϊηρίεΐθῃθβ85 ἴο ἴῃς οδἰδίορις οὗ οἥετγίηρβ ; 

( ᾽5 καὶ σωτηρίου(:) ἐπιφανείας ὑμῶν, τεδάϊπρς Ὀ5Ν5 (ν., Νο].). Ηἴτβοδὶ 

.8}}5 αἰϊεμίίο ἴο ἴπε ἕαςϊ ἴπδῖ ἴῃ ἴῃς πίῃς οἴει Ἵα865 ψνῆεσε (5 τεηάοιβ 
Ορον Υ ἴῃς Ρ]. ἱξ ετηρίογβ ἴῃς διε ἴοττη, δτιὰ βυρρεβῖβ [μαι (6 τεαὰ 

μετα Ὀθυ. “6. μ68 «οϑαδδλϑϑοϑ Ἰκρώλϑο, ἰπβίεδά οἵ ἴδε ποτε ὑϑι8] σβῃ- 
Κ 
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ἀετίηρ οἵ ον, νἱΖ. ἰδοδὼ, 1... Ἐ’ εὐ νοία ῥένιρείιρε ὑεείγογείη;; ὯΓ ΓΌ3)) 

Ῥϑϑηρ. Οτ., οῃ Ὀαβὶβ οἵ (δ, "δ (50 Ηα].). Οεῖ. βυρρεβῖβ {με ἱταπβροβίίοα 
οἵ τμῖ8. οἴδυβα ἴο [ο]]ονν ΓΟ. -.98. 105] Οτ. γοφῇ (οἵ. 15.1.4}}).. --τ 1522)} 
ὀργάνων σου; ᾿Α. ναβλῶν σου; ὦ ἱπαοςαγαίεἶν, ἥν» 80 ὁ, Ἐ ἐνγας ἕξεαε. --- 

Ῥοσκ ΝὉ] ῬΥο ΔΟΙΥ ἃ ρίοβϑ. --- 34. Ὁ] ὦ ἢ 03, ἀετίνίηρ ἴῃς ψοτὰ ἔτοϊῃ 
τ τῷ ἴο ὑποονεσ; 80 Ἔ εΖ γευείαὀέζεεν, δὰ Ὦἱ ἌΣ Θ. ἀποικισθήσεται 
ΞΞ πϑλ, 29 ἐαγῦ» εαβέϊνε. ----ῶ2δ. πΓ)}7] Φζ 9]. Τῆς ὁτγάεν οἵ νογάβ ἴῃ ν.ἕ» 
γΑΥΐε8 σγεδι ἰῃ ἴῃς Μ55, οἔ 65, ες. ἰῃ 65 δ ὉΝΎΦΥ Γ}2 (ΟἸ]ονγΒ 212; 658 ἀρστεεβ 
ν ἢ ΜΑ͂Σ ; Τιβοβεηάοτί᾽ 5 εχ ρίδοθβ Ν᾿ ΦΥ Γ2 δίϊεσ Ὁ, ἀηὰ “2 ἼΩ2 δέου Φ 
(5ο 5). ((, Αοἰβ γ3.---26. Γ190] Κεδὰ γϑῷ (80 ΠΟΖυ, διε 4 ν. τ: ἤΖεξξα, Ὁ. 33; 

ον άις, 782. ΧΙ, 8), ἢ (Κα ἀπά Σ. τὴν σκηνὴν; 5 ΠΣ] Υὶν (ὁ σι.“ 

δὰ ἘΠ “αὀεγηαειίνε. ᾿Α. τοὺς συσκιασμούς ; Θ. τὴν ὅρασιν, οσυῃξαβίηρσ σι 

π3ϑ᾽ (ϑοβπμ αι); ὦ Γη9Ὸ (οἴ, 185. νοῤά. Ολαῤδά. 452). (οά. 196 οἵ ἀε ΚΕ. γι: 

(8ϑο αἷἰϑδο Βα.). Το τεδαϊΐϊηρ γὴο 18 δάἀορίεἀ ὈΥ τδῦν (ϑοϊγαάογ, .5.1Χ΄. 1874, 

ῬΡ. 324-35, πὰ (ΟἿ. 11. 142; Οοτῖ, 71. 7. ΧΙΝ. 142, 1471.; συπῃ., Βαεοῖῃρεη 
.5.»:. Κεί, 2309; ΜΙ, Νον., Ὦτ., Οεἰ., Β0Β.), Ὀαῖ ν.:. -- 0529} (ὦ τοῦ Μολόχ -Ξ 

400; ᾿Α. Μολχόμ; ὦ πάαδιδο; Ἔ ,“Ἡοδοεὰ οἷδο νεεῖγο, 411 ταϊκίηρ ἴξ ἃ5 ἤδη οὗ 

8 ἰάοἹ] ; 50 αἷἶϑο ἴννο οοἀά. οὗ ἀε ΕΒ. ΖΦ γγ5θθῦρ. Σ. Θ. βασιλέως ὑμῶν. 

ΒΑ. 358; Ὀυΐῖ βες Ὀὔβιεταϊεοῖ, 5.1΄., 1849, ρΡΡ. 908--Ἰ2. --- 02}} 6 'Ῥαιφάν, ἃ 
σΟΡΥ 515 εὐτου οὗ Ἢ ἔογ 5. 7ι5., Βᾶ., δἀῃηὰ ϑοβυηϊαϊ οἶα : (1) 1. Ὁ. ΜΙςὮΒ. δερῥ[ε- 

»ῃεερζα, ῬΡ. 1225 ἢ., ψῇο δά ορίβ Κιγο μετ᾿ 5 ἐχρ ἀπαίϊοη (δέρμα ἀφ ργρίέαεα γερί- 

ἡμία, Ὁ. 49) οἵ ΡΗΦΑΝ -Ξ- Ατδῦ. 52 τὸ ὅπὶ τὸ δαζμρη, δά (2) Ρ. Ε. Δ ]οπεκὶ, 
Οῤεεεία (1δοὅ), ΡΡ. 41 ἢ. (ΞΞ Χεριῤλαλ Αφργ»ῥέϊογεεηε αἴδιέ5, 1731), ὙὨΟ τεδαὰς 

Ῥομφα (ςοἴ. (ομηρ! υϊεμβἴδη, Οτίρε), δηὰ Ἐχρίδίηβ ἃ δ5 Ασ-ρηιράσλ ΞξΞ κὶῃρ οἵ 

Βεᾶνεῃ τῷ διῆ. ζ,᾿ Α. Σ. τεδὰ 7)», ἰακίηρ ἰξ 85 ἃ ὑσορϑζ πᾶπιδ. Θ, ἀμαύρωσιν, 

δὰ Ἐ ἐριαρίπονι, ὈοΙΏ ἀεγινίηρ ἔγομι 7}. (ν. Μυβ5- Αγποῖς, 5 .χ2.5 11. 425). 

ῷ «2 ΞΞ ὯΝ9 (80 α͵530 [05., Βᾶ., Δ ΟΖΥ, 226 7εΥ. χε ἥ7εζξα, 33; ας. Αἰεὶ, οὗ 

157.1. Ρ. 245; ϑοβιγδάοσν, 5..Χ΄. 1874, Ρρ. 324{.; συπ., ΜΙῖ., Ὑε., ὦυ., Νον", 

ΒΌΒ., Οοτῖ, 5»; Ὦγτ., ΕἸΒ., Οςἴ.). τ Ὁ Ὁ5Υ] ΠΟΖΥ, Ὁϑδῦχ (50 ΜυΞβ- Ατποϊί, 
2.2.5 11. 425). Ὅτ. βυρρεβῖβ ἴπδΐ 3919 τηδὺ Ὀε ἴπε Ὥδσης οὗ ἃ σοὰ δπὰ [δαϊ 

ψῸ 5ῃου]ά τεδὰ "νοῦν γνν. ϑοῆγδάοθσ ἰγᾶηβροβθβ Ὑ ἴο ἔοϊΐονν οοντὸν ((Ὸ 7... ΠΠ. 
141 1.; αυῃ., Μιϊ., Οοτί (Ξ :.), Ὀτ.(92), ΕἸΒ., Οεἴ.). Με. οπι. 845 ἃ ρίοββ οἱ 

Ὁ3ΠΌΝ. -τ- 2210] 6. οσῃ. 85 ἃ ρίοββ ου 1}}2 (50 ἱπάερεπάδβητγ 6. Ε, Μοοτε ἷπ 

ΒΌΒ., Ου., ϑοδυχίάς, 782. ΧΙ. το; Ζεγάπετ, ϑζερερθ; ὑο07 ἤααγλεία ἐπ 

Ῥγεάε, 1893, ΡΡ. 613 Η΄.; οἴ, Πτ.). ΟΥ, Νονν., ψγῇο ἴδ κα Ὀϑ ΟΝ 3919 88 ἃ ρ]οββ 
Βεϊοηρίηρ Ὀείογα 1)2. ---- Ὀϑ Ὁ Ν  [Γ ΛΓ. (Ὁ ἀπὰ 255 ἢδνε ἃ ἀϊβετγεπὶ ογάεγ 

ἔτοτῃ ΔΤ ἴῃ (Π6 Ἰαζῖεν ρατί οἵ [85 ν., ᾧ -- απὰ τε 5βἴαγ οἵ γουγ ροά, Βαΐρμδη 
-- τἰῃεῖν ᾿τᾶρα5 ψηϊοἢ γε πιδάς ἔοσ γουγϑεῖνεβ; 46 -Ξ {πε βίδα νοῦ γου ταδᾶς 

ἴον γουγβεῖνεβ ἃ ροά (οἴ. ἘΠ). ΝΘ. ἴαϊκεβ ν.28 δ5 ἃ Ἰἰαῖεσ δ αἰτίου ννῖο ἢ [85 

οτονάεά ουἱ Δ οτρίπαὶ ἴτγοαῖ ἴΠπδὲ σοππεοίεά οΟἸΟΒΕΙῪ νἸὮ ν. 27 (50 α'5ο Νον., 

σε. (Ε8., Ὀυϊ Ξ5ες Οσἐι. 81δ.), 1,6. τ, Ματί!). -- 37. γο9] Νὴ,ε. οἵὰ. (8ο 1,ὅ τ). 

184. 41“ς  Νοῖ 80 βίσοῃρ 85 τύοξ, ἱτ Ι ΥἹηρ “΄ σοτη 56 γδτΊοη, 

ΓΑΙΒΕΣ ἴπαη ἀδηπηοίᾳιίοη ᾿" (Ὀ τίνει). --- γον ζάσοο τοῖο ἐρηρ 797] 



Νν. 18 131 

Νοῖ [πὴ6 Πγροσπθςαὶ ἩΠΏὮΡΦΙΕΙ τῷ 2γείεηα τλαΐ ἐλεν ἐδεῖγε, ἘΞ ὩοΥ 
τῆς 5'τηρὶς ΡΙΕΙ - ἐκεΐγε, νἰτῃ ἴῃς ταῆοχῖνα βεηβα, ἐἶεῖγε 707, “λεηι- 
σεἔυες, Τ᾽ Ὀυΐ ἐαγηεεῖν ἀεεῖγε απα ἐαῤεεῖ. Ἐ--- 71ε (αν οὗ γαλευελ] 

Γῇ. ]ο. 2325, ὍΠδ ρῥσόορῃεῖ ἀοαβ ποῖ βρθαῖΐ ἴο (1) ἴδοβε ψῇῆο ἴῃ 
1ΠΟΙΣ ΠΛΙΒΟΙῪ δηά αἰβῖγοϑα [Ὠϊηκ [Π4ἰ [Π6 σοπκίηρ οὗ Ὑδῆνε ἢ, ὄνθη 

1{1| Ὀτουρῃς ἀδαῖῃ, νουϊὰ Ὀς Ὀεῖῖεγ τμαη πεῖς ργεβθηῖ δι τδιίοη ; ὃ 
ΠΟΥ ἴο (2) ἴῃς ογεάυϊουβ δΔηα 5 ροΥβ  ου5 [51:46]1165, νἢο, {πϑτῖηρ 
ἴῃ 1ΠΕΙΓ 15γ 5 ἢ ἀσδοθηΐϊ, δηα ταϊη 1] οὗ Ρτοπθ65 πηδᾶδ ἴο {Π6ΙΓ 
Δησδϑβίοσϑ, θυΐϊ ἐοσρεῖα] οὗ ἴῃς ορδάϊθησθ οἡ ψῃϊοῆ [6 ῬΓΟΓΏ 1565 

ὍΟΙΟ Ὀαβοα, δη οἵ τῆθῖγ ον οοηάαςΐ ΠΟ γᾶ [ἢ6 Οὐσοδδίοῃ 

οὗ ἴδε 6Θν]] δἰυδίοη, ὈΠΏΟΪΥ Ἰτηαρσίης ἴμαῖ Υῆν ἢ 5 ἀδΥ σδη ὈΤΡ 

ΟἿΪΥ ροοά ;}} ποῖ ἴο (32) ἴῆς ὈοϊΪὰά δηά τες κ]θβα βοαρίιοβ γῆ. αἰά 

ποῖ Ὀεϊενα ἴηδἴ τῇς ἀδγ νου]ὰ ον σ σοῖης, δηὰ ἴῃυ5 τηοοκεα τἴῃ6 

ϑυρρεϑοης ὈΥ ἴῃς Ρῥγορῆῃσῖ ἴο {πὶ5 εἴεοϊ (οἴ. 15. 5976. 1η} ΕΖ. 

125) 4 Ηες δι45 ἰπ τηϊπά, τδίμοσ, (4) ἴῃ 6 ρτϑαΐῖ στη υαάα, νῆο 

(Π1ηἰ παῖ ψιτἤουϊ τεαίογθηος ἴο ἴπ6]γ σοηάαοῖ, οΥ ἴῃ6 αἰτυἀδ οἵ 

ΤΠΘΙΣ πη, (15 “ σοτηΐϊηρ ΟΑΥ" ν1} 6 4 “ οὐτ6-4}}᾽ [ΟΥἿ ΘνΕΙῪ 

νοΘ.Ἐ". [Ιἰ ἀοο5 ποῖ, ον ΘνΟΓ, οἶον ἴσο [ἢ]15, 845 ἮΝ εἰμ ϑθ ῃ 

ςοῃϊοδηάσ, [δ Ατηος ψγου]α ἢᾶνα “ ῥχοίδϑιθα δρδιηβδὶ [Π6 Μεβϑίδηῖϊς 

Ὀο]ϊεῖ, 1, 6 ἢδ4 Κηονῃ οἵ 11.᾽" 

Αποβ ἰουπὰ ἃ νὲ}]- εβ: 40} 15 εἀ ἀοςίτίπε οἵ τς ἀδΥ οὗ Ὑδῆν ἢ οδμοτϑδεά 

ΔΙΏΟΩΡ ἴἢ6 Ρ6ΟΡ]Ὲ. ΤΒΕΥ Ἰοοϊκεὰ ἰογιναγὰ ἴο ἴἴ 88 ἃ ἀδὺ ψῇεη Υδαννεἢ ψουἹά 
εἶνε ἰἤεῖῃ {τὰ απὶ νἹοῖοΟΥΎ ονοῦ 41} {Πεῖσ ἐποπκίεβ ἃπὰ ΓΠΟγα ΟΥ̓ εϑι Ὁ 188 

διταϑεὶ 858 ΒΌρτγεπ)ς διηοηρ ἴῃς ροάβ. ΤὨΐ8 ἢορς στον ουἱ οἵ [Βεὶγ τηοποϊδίσγουβ 

ςοπςερίίοῃ οὗ Ὑδῆνε δηά (Πεῖὶγ θα] ϊεῖ ἱπ πεῖς ον πδίίου ἃ8 ἀεϑιϊηεα ἴο 

Ὀεοοτὴς ἴδε ρστεαῖ δηὰ ροννοσίι! τερτγεβεηίδιῖνε οὗ Ὑδῆννο ἢ διποηρ ἴῃ6 παι Ώ8, 

Δ νγᾶβ ἰοβίετεα ὉΥ δες Ἰοηρ- οππυδα ΟΝ} }|65 Ὀεΐννεε 5γαοὶ δηὰ ἢογ 

πε ΡοΥΒ, ἢ ΠΟ Ιβεαοὶ νγὰβ ποῖ αἰνναὺβ νἱοϊοτίουβ. ὙΤΠδ ἀδγ τηυβῖ σοτῃς, 

ἰδετείοσγε, ἴἢ νυ Ιοἢ Ὑδῆννε ἢ ννου]ὰ ρ]ογί ουβὶν ν᾽ πα ϊοαῖε Ὠἰπιβε] ἀπ ὰ ἢ 5 ρεορὶς 

ὈΥ ονετ γονὴν 4}} 8 ίοεβ δηὰ τηδκίηρ [5γδεὶ] τιρέτν ὅποι ἴῃς Ιῴε8 88 

ἐχργοϑβδαα ὈΥ̓ Απλοβ ψᾶ5, ἰῇ ΟἿἜ 6β86η[14] ροίϊηϊ αἱ ἰεδϑῖ, ἄϊσες γ σοπίγαγυ ἴο 

τς ῥγενδι!ηρ ἰΒουρῆϊ ; ἰπβῖεδά οἵὨ βγϑεὶ {τ απ ρ ηρ ονοῖ πεῖ ἐπεπιῖεβ οἡ παῖ 

ἄδγ, 5ὴ6 ἰ5 Βεῖβεὶϊΐ ἴο Ὀς δυπιὶ] διε, ἀπὰ πὶ Ὀγν Ὑδθνεἢ Ὠἰπλ5ε 1}, ΤὨὶβ πεν 

ςοποερίΐου οὗ ἴῃς ἀδγΥ νγᾶ8 ἴῃς ἀΐγεςϊ οὐαΐσοτης οὗ Απιοβ᾽58 παν σοποδρίίοῃ οὗ 

Ὑ ΔΆΝ Εἢ 48 δη εἰς] Οοά, ψμοβς οἰδεῖ τεχυϊγοτηθηὶ οὐ μἷ8 ρεορῖὶε νγαβ γὶρῃϊ- 
δουβῃσβθ. Ατηοβ ἔεἶξ ἴπδΐ 'π νίενν οὗ ἴδε πιο] σογγυρίοη οὗ 1ϑγδοὶ ἰὰ ννᾶϑβ 

ἱπενίζδ]ς [δαὶ Υδῆνεἢ νουϊὰ ρυπ8} μογ δηὰ τῃ5 νἱπαϊςαῖς Ὠϊ5 ονῃ τἱρίθουϑ- 

ΦΉΔσ, οἰηνσ γΟχ", 05. οἱ; Σῦσ, Σ Κὶ σ42, ΦΡΠΡΝΣ Κ. χ,οἕ, 

ἘὉὈυ., Μίι. : ΟΑΞΒ. ὁ Ο5., οὗ, (αὶ. [ ἀδ»., Βα. 

Ἵ αν. ᾿δῖῃο, [5., Εο5., Νενν., ἔν. δ᾽.ιννε. 
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Ὧ655 ἰπ ἴῃς 5'ρῃί οὗ [ες νοι. Οἷδοῖ παίΐουβ, ἴοο, ψεσε ἴο Ὀς ρυπὶβῃδά, ποῖ, 

δονανεῦ, 88 δῃδιηΐεβ οὗ ἴβγδεὶ, Ὀυϊ 845 ἰγαηβρυθββουβ οὗ ἴδε τηογὰ]ὶ ἰᾶνν. Τῆς. 

ὭΣ ὙΦΑΥ ἴδ Ἰρλύκεαὰ οὐἱ ΌὈΥ Απιοβ νψᾶ8 ἰγσοάάδῃ ὈΥ 8}} Ὦἢ8 βϑισοοββουῦβ. 

ΤΣ ἀενεϊορτηθηὶ οὗ ἴδε ἰάεα Κερὶ ρᾶςς ψἱἢ ἴδε στον οὗ ἴῃς σοποεριίου 

οὗ Υδδνεδ, δηὰ ἔαγί μοῦ τηοάϊβοδίίουβ [που ρἢ βυσςαβδῖνα ρογίοαβ εσε σδυβεοὰ 
ὉΥ ἴῃς ὄνεῦ ομδηρίηρ Ὠἰβίοσίοδὶ δπὰ βοοΐδὶ δηντοητηθηῖ. ΕῸΣ ἃ βγυϑίεπιδίϊο 

Ἡϊδιοτίςοδὶ ἐγεαϊσηεηϊ οἵ [815 βυ]εςΐ 5εε Ϊ. Μ. Ρ, συ, Ἴης Ὀδγ οὗ Ὑδανςθῃ," 

4177}. Ν. (1901), 5ςος5--3232. Οἰδες πηαΐοσίδὶ νν}}} Ὅς ἰουπὰ ἱπ ΒΕ. ΗἩ. (βαιῖεβ, 

Α σγίδεαί Αἰ οίονν ο7 (ἀε Ζοείγίνις οΓ α Βωΐμνε Ζίζξ, εἴε. (1809), 80-137; πὰ 
[Ὡς ατίϊοϊε, ““ Εβομδίοϊορυ οὗ ἴδε Αροοσυρθαὶ δμὰ Αροοδίγρίϊς 1{τετζαΐυσςε,; 

,Ὠ2ῶΔ8.; Α. Β. αν άβου, ἂγῖ. “" Εβομαίοϊορυ οὗ ἴδῃς ΟἹ. Τ,,᾿᾽ 24., Μαεῖϊ, σελ. 

εἶδον 1.5. Αἰ εἰῖρεον, τι8ο-6; ΝΕ. δορά. 1831 6. 397 ἢ. 

18. Ῥσλαϊ λαῦε γε το «(ὁ τοῦτ τ] 27 ΤῊΪ5 15 ῥ᾽ ΗΥ δὴ ᾿ηϊογροϊα- 
το, Ἔχρ δἰ ὶηρ τῃ6 "1 οὗ ἴὴ6 ὑγθοθαϊηρ [1η6, ----- τὐλαΐ ἐοπεφγπ ἧς 12 

97 γοωγς ἢ λα ροοί τοῦ ἐ ἦο γον (οἴ. Οη. 2755). ---- Υαλευεῆ)ς 
ἄαν ἴς ὦ {Ὧν οΥΓὙ “αγζηεες σπα πού ἄρά7)] Τὶ 15 Ὀεϊϊεγ τἢυ5 ἴο 

σοηηδοῖ Δ Ὦ" ψ} νι μαΐ (ΟΠ ον 5. ὙὍΤῃὸ ἀαγξμόες 156 ἤρυγαῖϊνο, 

7.4. ταῖη, σδἰαγαϊγ, Ὀαΐ τ 15 4]50 Ῥῃγϑι δὶ οὐ ἰἰἴθσαὶ, 85 ΔΡῬΘΔΙΒ 
ἴτουῃ ἴῃ6 [ο] ον σοπραγίϑοηθ.Ό [1 τειησϊηδα ἔοσ ]οεἷ, ἴῃ ἰαῖου 
ἄδγϑ5, ἴο δ ρἢΑ51Ζ6 5111} ἤοσα βἰγτοηρῖν τῃ6 ἰΠ6 τὰ] 5ἷάς (οἶ, [ο. 1" 
,ἱὶ 4.1), δῃὰ σϑρσζδϑθηΐ Ὡδίυσε 1156]{ δ5 βῃαγηρ ἴῃ ἴῃ6 ρίοοιῃ : ἢ 
οὗ, αἰϑο 15. οῷ 85 ο" ς85 κοῦ 6. 146. -- 19. 4. τυλέη ογηό 3ἐές 
,κορι α ἥἄομ απάᾶ ἃ ὅσα» μισεῖς ἀϊ91] ΤῊΘ σου ΑΓ ΘΟ. 15 ϑὨρΊΪΔΙΥ 
ΔΡΡτοργίαῖς 1ἢ νον οὗ ἴῃ6 οσουραίίΐοη οὗ ΑπΊοβ, ἔοσ 1 ψγὰ5 δὴ 

δνεσγάδυ Ἔχροσίθησα ; οἵ, 15. 2413, --- 7Ζ.ε ἤομ Οἱ, τ 5. 173 1,8. ,'9, 
--- 74ε ὀεα»γκγὴ Οπσος σοπηηοη δηά ἀδηροτγουβ, δἰ που ρἢ δἱ ὑγεβεηΐῖ 

(ουηά ΟΥΪΥ ἴῃ ἴῃς πουίμοση ἀϊδιοῖβ (οὗ, τ 5. 173} 2 Κ. 2533.1Δ. 3}}). 
- Ο» ροες ἱμίο 1ἦ6 λομδο.... ἀπά ἃ σεγρόηΐ δίζες ἀΐ»ε ΤΏδ φοηιῖηρ 

λορῃό Ὧὰ5 ὯῸ σοῃηξοίίοη ΜΙ ἴἢ6 ᾿οὴ δηαὰ ὈΘΑΓ δορί βοάθϑ, ἃ5, [ὉΓ 

ΘΧαιρΪθ, θδοδυβε οἵ ἴῃς ἴοῖτοσ δηά ὌἌχῃαυβιίίοη ψῃ]Οἢ ψου]ά (οἰϊον 

ΒΌΓὮ 8 ΘΠΟΟΙΏΪΟΥ ; ᾧ ἰἴ 5 σα 6 Ὑ ἴῃ6 βυάάδῃ οοτηϊηρ οὗὨ τηϊδίοσττυηθ 

ἤδη δηά ψηοτα ἰὶ νου Ὀὲ εαϑῖ Ἔχρθοῖθα. ὃ --- 716 :εγῥεη 7) 

ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ 8η δάἀάοσ πιάάδθῃ 1ῃ ἃ Ἵσσενίοθ ϑίγδηρθ δῃηουρὴ 15 τῆς 
το ἀθῃοΥ οὗ δηοϊεηΐ σοτϊῃσηδηίδίουθ ἴο σείδσ ἴὴ6 δηϊτηδὶς ἴῃ ἴἢ 656 

ΠΟΙΏΡΑΙΒΟΏ5 ἴο ρῬαχγίουϊαῦ ᾿αϊν  ἄι.4]5, 4.5. [ῃ6 Ἰοη ἴο ΝεΕΡυοδά-. 

Ὡ6ΖΖΑΓΙ,}] Ρὰ] ; 4 ἴῃ 6 ὈδδΓ ἴο ἴῃ 6 Ῥεγβίδῃβ,"" ΤΡ Αἰ ΡΊ]εβοσ, ἢ Αἤδϑυ- 

ΘΙ5;} ἴδε βούρθηΐ ἴο ϑῃαϊτηδηθθον, ἢ Αἰαεχαπάου ἴῃ6 Οταδῖ, ΟΣ 

. 90 Εοκ,, ϑοῆτδ.; οἡ ἴῃς σοηίγαγγ, Μ|ῖ., ΟΑ5., Ματχγῖ. ἡ ϑομτὸ., ΒΑ. 

{ΗἸὶ., Με, ᾧ Εο5., Ὦτσ., εἰ αἱ. Ι [ ἐτ. 4 αεῦ., Ηατ. “9. ΑΌδΐγ. 
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Απποοῆυ5 ΕΡΙΡΏΔη65." Τῆς ᾿πουρῆϊ 15 ποῖ οἸἰτηδοῖϊο, ἃ ρτδάδ- 

ὕση Ὀεϊηρ ᾿πϊοηά θα, Ὀαϊ 15 ραησσαὶ, δηά ρἱοἴυγεβ ἃ δἰ δ! ]οη ἔγοτῃ 

ὨΙοἢ ΤΠ6ΓΘ 15 ΠῸ Θ50ᾶρ6 ; οἵ. “ΠΟ 11 ἴῃ ϑογ δηλ, υϊ νὰἱτ νι ῖᾶγα 

ΟΠ θά!λ." } -- 20. 2 εεῤ ἐαγξπεςς τούζλοι αη} ὀγίρλσισες ἐπ 1} 

ΑἶεῚ τερϑδίίηρ [6 νϑγ νοσγάβ οἵ ν. δ, ομῃδηρϑα ἴοσ ρτϑαῖοσ ἰοσοθῖι)- 

Π685 ἰηἴο ἴῃ ἴοσηι οὗ ἃ αιιδϑιίοῃ (ρεσθδρ5 Μϑσγίϊ 15 γτίρῃϊ ἴῃ ἰτεδιϊηρ 

ν.335 ἃς ἃ ρἷοββ οἡ ν.", δῃηά Ἰοϊηϊηρ ν.33Ὁ το 18), (6 Ῥσορῇεῖ δι ρὶογ5 
ΔΏΟΓΠΒΟΙ ρἤγαβα ἴῃ ΨΏΙΟὮ 5111} ΘΙ ΤΟΏΡΘΙ οτὰ5 ΔΓ υϑ66 (οΟΥ ἀδηίη 655 

δηᾷ Ιἰρἢϊ, ν!Ζ. “ξεῤ ἠαγξηέςς, ρίρονι, ἃ ἀδτίκηο55 ψ ῃϊοἢ ρτονβ ρτεδῖογ 
Δηα ρτεδῖοσ, ψπουτ Ἔνθ ἃ ΤΑῪ οἵὗὨ Ἰίρῃϊ (οἴ, 15. ςοἷ, απὰ ἔοσ ἴῃ6 

οΡΡοβϑίϊε, 15. οἷ). --- 21. 7 λαίε, 7 ἐ2:2156] (ἢ, 15. 11 Ὁι. τ653 Ρ5. ττῦ, 
δηά 1κοννῖϑε 76. 653)3,. ΤῊ ρτορῆεῖ σοργοβεηῖβ δῆ ἢ 85 Θητίγοὶν 

οἂὔϊ οὗ σγαραῖῃυ νι [ἢ τεο]ϊσίουβ νοσβῃὶρ, δηά, ᾿ηἀθθά, Ὠοβί!]α ἴο 

1. [Ι0 ἰ5 ἴῆ6 οὐἱ5 ΠΙΟἢ δθοη5 ἴο ἴΠ6 ῥσορῆεῖ ἴο Ὀ6 ἴῃς οςοᾶ- 

ΒΟ οὗἁ 411] σου ]6, βἴησα ἴο [5 ζῶδυ Ὀ6 σμαγρεά “πε Π]υδίοη δηά 
ἴπε ΟὈΒΌΠΔΟΥ " οὗ ἴῃ6 ΡΘοριϊὶς. ---- Υρω» “ας 5] ϑυςῇ ἔδϑίδὶ ραῖμοι- 

ἴηρ8 845 ἴῃ 6 Ῥάββϑονοσ (1 Κ. 1233) δηά ἴῃς ἔεαϑὶ οἵ ἰεηΐβ (1 Κὶ. 82), 
Ὡοῖ 5δοῇοοϑ ; το] ρίουβ, ποῖ ργοΐδηθ ὃ ἴὕπαοσγ [15 ἤδὴῆθ Ψ6ΓῈ 

ἱποϊαάφδαὰ τῃ6 [ἔχε δπηυὶ {εβίϊναὶς (Εχ. 231} 4455; οἵ. ι. 165). 

ΤῊ πῆ ἢδ5 ἰἴ5 οτἱρίη ποῖ ἴὴ ἴῃ “σπαησ (ὩΠ)ὺ ΜΏϊΟἢ ψὰ5 ἃ 
ἰδαῖισε οὗ ἴῃ6 (δαϑῖβ, Ὀυϊ ἰὴ [ῃ6 2ίζγγίγιαρέ ΜὨϊσἢ ψὰ5 ἱηνοϊνοά. Ἐ| 

ΤἼαβα {εϑιϊναῖὶβ ἀσὸ μαϊθὰ Ὁγ αδῆνθῃ (οἴ. 15. 1.518). ηοῖ Ὀεοδυβα 
ἴΠογ (4ἰ]εἀ ἴο σομρὶν νῖ τῇ σοτγίδϊη ρσαϑοτ θα τ]ε5 οὐ γορυϊδί 5 

ἃ5 ἴο ῥΐαδος,, ποῖ Ὀεοδυβε οὗ οδ] ἔπ Οσϑἢρ ; ἘΈ ἢοσ Ὀδοαυδα [ΠΟΥ 
ΨΟΓΟ Θχίεγηδὶ, ποῖ ἱποϊυαϊηρ νοσθἢρ οὗὁἨ ἴῃ6 ἢδασῖ, 77] (οΥ, ὑρ ἴο 

1818. {Ἰπ|6, ΘΠ ρΡἢ 4515 δα ποῖ Ὀδεὴ ρ]ασθα οἡ ἤϑαγῖ- ουθῃρ ; Ὀαῖ 

Ὀδοδυδα ἴον σοηδιτυϊοα ἃ οὐ]ῖ5 ψῆϊοῃ αἰ ποῖ {ΓῪ σοργεβθηῖ 

ΥὙδῆνθῃ, δηὰ πιυϑῖ Ὀ6 δραηάοηῃδά, 1 ἴπι6 ἰάθας οὗ δῆνθῃ γεγο ἴο 

Ῥτονδὶϊ. 51} -- 7 το πού «γισ 7 Α τοῖο οὗ ἴἢς οἱ βυρογβετοη τῃδὶ 
[πε ροά δοῖμδ!!ν 5π|6 116 ἃ τῇς βάνοσ οὗ ἴῃς οἴετηρ (Οη. 853. Εχ. 2905 
105). ΤὮΘ ἴοι 15 υϑθὰ 45 οπθ οὗ βδϑνεσαὶ ἴο ὄχργϑϑα ἀδ!ρῆϊ ἴῃ, 

ΟΥ δοοδρίδηοα οὗ, ἃ βδοτίῆος (Ϊ,ν. 265 5. 1τὖ); οἷ. παν (55). 

5 Τεσ. Ἐ ΜΙ, 7 705., Εο5., ϑοῃγὅ. ᾧ ΗἸἰ. 
[ Νὅ. ΖΩ͂. ΧΙ. γι; Με. 5... ΠῚ. τού, τός ; ΕΞ. δορά. Ἰκοῖ. 11. 

ποῖς 6 ; Ὅγ. δα». 173; 55. 184-ωῳ(; ΒΒ. Οη Ηδεῦτον ἰεαϑίς 'ἰπ ζεπογαὶ 566 
ἴῃς ᾿ΠΠογαΐαγα οἰϊεὰ ἱπ πὴ Ορη είν μοίξυς δἰμαἑες ἐμ 166 νίεείζν Εἰεριθη ἐπ ἐλε Οἱά 

7εταν»ιδη (1002), ΡΡ. 1ο4-6. 

ἅ (α]., Νὰ. Φ΄᾿ ὈῬιυ, Ἠ [05., Εο5., ϑο;τό,, Ηἀ., Κα., ΒΑ. Ἡ Ννε. 
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ὝΜΏΣς τὴς οἷά τοα] δεῖς ἰάεα ἣά5 ἀου 016 55 Ἰαγροὶν ἀϊβαρροαγοά, ἴῃς 
τπουρῆϊ τνᾶβ οὐ ρίη δ! γ [ἰἶκα ταὶ ΒΟ Ὦ ἀρρεᾶτβ ἰῃ [86 Βαῦνγυ]οηίΐδη 
βίοσυ οὗ ἴῃς Ὠείυρε:" -- 

“Α ρῬεδοθ-οβεοσίηρ 1 τηδάς ὕὑρου ἴδε Βεῖρδί οἵ 18 πιουηϊδϊη; 
Ἑδοῖ {ἰπι6 1 ρῥ͵δοςα βενθῃ σΘΏ56Γ5, 
Ῥουγεὰ ἰπῖο ἴδεπι σαἰτηυβ, οεἀαγινοοά δηὰ βιγεεῖ-ϑ:} οἸ]ἶηρ. . . 
ΤὮς ροάβ πῃ α]οα [ἢς 5ᾶνοσ ; 

Υεα, (πε ροάς ᾿πῃαϊεά [ἢς ϑινδοῖ βᾶνου : 

Τῆς ροάβ ραϊμοτοά |ἰἰὸ 165 ἀγουπὰ (ἢ ς βδοσγίβοοσ. 

γώ εδυαξ  Νονοτα αἶσα ἀοθϑ ἴμ6 ρῥ᾽υγαὶ οὔ [ἢ 5 ψοσά ὕ ὀσοῦτ. 
ΤὭδ 5: ρου ϊαῦ πΊΘΔῃ5 Δ αϑφέριδέν, ΕΘ ΟΙΔΙΥ οὗ ἃ γοϊρίουβ ομαγδοῖοσ, 

5 υϑ6αἃ 45 8 ΞΥ̓ΠΟΙΥΠὶ Οὗ 2Π|, δηἀ ἀεβιρηδῖθβ Ἔβρθοία!ν ἴῃς ἔδβειναὶ 
οὔ ἴῃ βενθηϊῃ ἀδὺ οὗ ἴῃ 6 ράββϑονεγ (Π1. 165) δῃὰ της εἰρῃι ἀδγ οὗ 
[6 Εδαϑὶ οἵ Τδθογηδοῖθϑ (1 ν. 225 Νὰ. 2955 2 (ἢ. γ). 1 -- 1ἰ ςοπίδϊη5 

ἴῃς Ιάρὰ οὗ λοϊηαγ, ὃ ποῖ ἴπἰ οὗ τούφγερ αοεεριδέν ;} οἷ. 2 Κα. τοῦ 
1 5. 1570. 13, ΤἼΘδ ὑϑᾶρα ΠΟΘ, 85 ἰῃ 15. 118, 15 σθησσαὶ. --- 22. 2 ὃν, 
αἰὐλοιρὰ γε οὔέγ) ΤῊ]5 15 θεῖζοσ [ἤδη γέα, ἐ, ἴ οἵ β'τρὶγ αὐδοιρα,"" 

οἷ. ([ὴ6 κυρροδίίοη πὶ ἴῃ6 ἢχϑι ᾿ἰης6 οὗ ν 5 5 ἴο 6 [Δ Κ6ὴ 45 δροά- 

οϑἷὶβ οὗ ΠΝ, νι 17 τ-- ρων» δωγηδοβέγίηρς αηα »ισα  οὔεγίηρε] 

Τῆθθ6 ψνοσαβ ἀγὸ ποῖ ἴο Ὀδ6 βεραγαϊθά, ξ Ὀυϊ, ἰακθὴ τορεῖμοσ, ἀγα 

[η6 οδ]δοῖ, ποῖ οὗ ἩἸΧΊΝ, 8. Ὀυϊ οὗ νἢ. || ΤἼα υδὲ οἵ ἴῃμε 5υβῆχ 

ψ ἢ ΟΣ δηά ποῖ στ ΡΡ ἄοες ποῖ ἀδρεπὰ ὕροὴ ἴδ6 ἔδοὶ 
τῃδιί [6 ΓΌΓΠΊΘΙ νὰ5 οἴστγοα σϑρι]αῦὶν τηοσζηϊηρ Δηα ἀνδηϊηρ, ἢ 1]6 

ἴὴ6 ἰαϊζοῦ δά πο ἤχϑά στὶς {4 τοτσ 15 ἰΐ δὴ ἱῃσοηῃβιϑίθησου ἰῃ ἴῃ 6 

ι56 οὗ ἴῃς κυδχ., ΒΒ ἴῃς ἴνο νογάβ Όγ θη Ἰἄθα, δηά [ῃ6 5υῇῖχ, 

αἰτδοῃδα ἴο ἴῃ ββθοοηά, πηοά!ῆδ5 ἴῃ 6 νῇοϊα ἜἼχργδβϑίοη (0.2.). Τῆθ 
σοῃηξσοῖίνο, αη4), ῖ6 ηοῖ ἐύέη, ἢ οὐ ἴῃ6 ρτουπα τῃδϊὶ ἴῃ6 ΤΩΣ ψνὰ5 

ΤΏΟΓΟ ἱπηροτίδηϊ ἴδῃ ἴῃς πρὶν. ΟἿ ΝΥ ]Παυβοη δηὰ Νονδοῖὶς, νῆο 
υαηἀετβίδηά τῃδὲ δἴζοσ ΡΟ ΠΟΥ οὐ ρίηδ!γ ϑἰοοά δὴ ἀροάοβίβ ψῃϊ ἢ 

[α5 04]16δὴ οὐ. Ῥετθαρβ ψ ΒΌΒ. (:.Ὁ. ΠΡ) Γὴδὺ ταΐρῃς θὲ 
ἴδ ἰκθη ἃ5 ἃ ρίοβϑ Ὄχρί δι ηἰηρ ΠΝ. --- Μεα οϑέγίηρε Οτ βίην ὦ 

ΕἸ, οὐ οἤεσιηρ οὗ δὴγ Κὶπά (Οη. 22}5. 42} τ 5. τοῦ, Ὀὰϊ 85 οἵδμεσ 

.»ν, ΧΑ7.8 Ρ. τοο; 8᾽΄ὁΜΙ 111. 117. ἘΥΥΡ. 
ΤΟΙ, 115 36 ἴῃ Ἰαῖδγ {ἰπι65 οὗ ἴη6 Εδαϑὶ οὗ εκ ; 705. “452. 111. το, 6 (ΞξΞ ᾿Ασάρθα), 

δὴὰ ἴῃ ἴῃς Μὶϑῃηδῆ. 
ᾧ Μῖι, “ Εν. Ἠ ΕἸΏ. Ρ. 155. δή Ηδ5. 
Ι (ί. Κεο. 9᾽:. Νεν,, ΟΑ5. ΤΊ Εο5. ΠΠΠ| 80 πιοβὶ οουσα, 

“4 8ο Ηἰ. ον γε, Νον.: ΗΔ). οπι. ἴῃς βυβῆχ ἢ ΓΊΠ). 
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βδοσιῆσοβ Ὀδοδίὴθ τόσα ἀοβηϊ τοῖν ἱπαϊοδιεά, ἴῃ ἰαΐοσ ὑϑᾶρο, δηᾶ 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ ἴῃ Ῥ, δρρ]ϊεα ΟὨΪΥ ἴο ἁῃὈὉ]οοάν οὐ νεζϑῖδθ]6 οἤθΠηρ5. 

--- 7λε 2εαεε-οὔεγίηρε 97. γομ7 Μαιξηρς 7 τοῦΐ ποί γεραγά  ΤῊΪ5 

ΤΩΔΥ Ὅς τορατάςα 85 δὴ ἱηϊογροϊδίοη, ἀδίίηρ ἔσο ἴμ6 ἔμπηθ ΨἤΘΩ 
ϑρεοὶῆς ἀδίδι! τυ 6 ρίνοη ταραγάΐθαϑα οὗ τηοηοΐοηγυ. [{ ἰ5 

ἀἰδάποιν κυρετγῆήμποιιβ δηά δηϊ- οἰ ποῖος. ὍΠ6 ἰγδηβίδιίίοη 2εαςεέ- 
οἵῆεγέηρε Ἐ (ΟἿΪΥ Ποῖα ἴῃ ἴῃ6 5ἰηρι]αγ) 15 Ὀγείθσα]α ἴο δέαμᾷ- 

οἵεγίμρ, Ἷ οὐ υοῆσε οδεγίηρ Ἐ οὐ ρισαζ- οὔεγίηρ ὃ ΤὨΘ ΔΠΟΓ ἰοσηὶ 15 

ΟΣ ΓΞῚ ([,ν. 4..5. εἴς.). -- 28. 7Ζξε στυαν γον »ρη6 {16 ποῖδε οὔ 
ἐὰν τορι] ΤὮς νοτῦ ἰ5 ϑίηρι αγ, ϑμονίηρ ἴῃς οἰονδίοη δηα διϑίθσ Υ 

οὔ [6 ἰδηρυαρε ἰῃ Κεορίηρ σι τπ6 τῃουρμῖ.} ιρώδς, οὐ εἰαελίμρ, 

5 Κἰπάτεά ἴο δεγι , ἢ δηὰ ρσοίεγα]ο 55 τὸ εὐ δ μας. 1 ΤΠ ὁὃ- 

ες οηῃ ἰ5 ποῖ ἴο [86 τηυϑῖοδὶ ἀσανὶ ἴῃ νοσβῃΐρ, 1 Ὀαῖ ἴο τὴ 6 ΕΠΕΓΘ 

ΨΟΙΒΕΙΡ, οὗ ψὨΙοἢ τἴῃ6 τηυβὶς 5 ἃ ραῖῖ. ΤὮδ ῥδγδ]] 6} 15Π} 5ΠΟΥΒ 
(αἴ τῇοσο νὰβ πιδεδηΐϊ ἴδῃ σηθσαὶν ἴῃ 6 ὩοΪ56 οὗ ἴπΠ6 Ῥϑορ θ᾽ 5 [σοηρ 

βονίηρ κὸ ρστεαῖ ψδῖοιβ ([5. 17.2.88 γὲ Κπον [{π||6 οὐ ποϊῃίηρ 
οὗ ἴμ6 τηυϑὶς οὗ Αμπλοβ᾽ 8 ρεποά. --- 4,141 ἐλέ »πείραν 97 4») Φγε:} 

ΟἾΪΥ Ποῖα ἰ5 ΣΙ υδεα οὗὨ ἰδία 18] ταῖμοῦ [ἤδη νου] πγι5]ς 

(Ρ5. 8:13 οδῇ 15. 1. ὙὍἢα ἵγγὲ ΟΥ̓ ΔΔΓΡ (4150 ᾿δ] δὰ ρϑδὶτοσυ) νι 
85 ΤΩΔΩΥ 85 ἴδ βἰτίηρβ (5. 337) νγὰ5 υϑεα ἴῃ ῥτοίδηβ τηυβίο (15. σ᾽ 
14} Αἴ. 6; οὗ, Οτᾶϊζ, διαύνιεη, 1. 66), Ὀὰΐ ΠἸκονν δα ἴῃ βασσοα 

τηυϑῖς (2 5. 6ὅ Ἀ5. 325 1447).}] ΤὨΪ5 ράβϑϑᾶρα [6511Ώ65 ἴο [ἢ 6 ΘΑΙΥ 
ι.56 οὗ Ξοηρ5 δΔηἀ πιυβὶς αἵ ἴῃς 5δοτίθςε 4{ (οἵ. 8. 15. ζοὔ) ; Ὀαῖ [ἰ 15 

ποῖ 50 οἶθασ παῖ τ 5 ἀδβουρίοῃ ον! ἀθῆσοθβ οἷοσϑα σοηηδοίίοη οὗ 

τη6 τἰτδ] ἴῃ ϑαπηδτγία ἢ τῆαΐ ἴῃ [Θγϑαϊθη. "5" --- 7 εὐἱΖ πού ἀδα;] 
Τηδ56 ψογάϑ, ἰδ κθὴ βεραγαίεϊυ Ὁγ (δἰνίη, ατὸ Ἔν! θην δὴ δάαϊτίοη 

Ῥτοιηρίεα ΌΥ ἴδε ἀεβίγαε ἴο οοϊηρίεῖϊθ ἴῃ 6 ῥδγδὶ δ] 7  ὙΗὴ 

[6586 οτηϊτοἀ ἴῃ ᾿ἴη6 νου] τοδά, ἄεφιουες ἥγονι γς Ζὼ4 ποῖφε οἵ ἐὰν 

τορηρς απα Ζὰσς νιοέραἷν 97 τὰν ἔγγές, ἃ βἴτοπρ ρεηϊδιηξῖεσ. --- 24. 2: 
7 μβήες γοΐ ἂς τυαίεν»9] (. 15. τ, ὙΔΏΝ ἢ νυ βῆ 65 ποῖ [ἢ 6 5νγε! ]ΠἸηρ 

βουιηά οὗ Ρῥ τί πηαρεϑβ, ποσ ἴμδὶ οὗ ᾿ἰτασρυ, Ὀὰΐ ταῖ μου τῃαΐϊ οὗ πἀς- 

τηοηῖϊ. γε βανθ ἤϑῖδ ποῖ ἃ ζάγεαί, {}1Ὶ τἴμδὶ Ὑδῆνθῆ ἴῃ ἢὶθ ψτδῖῃ 

«(ἰ, ἢοςκ,, 55. (“-.υ.). 1 7ο8., Εν., Κα. σΑ5., ἐὦ αἱ. { Μιοῆ. 

ᾧ ὨΪ. οἡ ἴων. 3, Νον. 4Ἴγελ. 11. 4τι. Ι Εν. Ἵ ]ε. 45 Οεῦ., Εο5., Μίϊ, 
Ἡ ΟΔ.. ΤΊ Οσ. δ᾽ Ηοῆπι. ΖΑ Μ΄. 111. χτ12. 
ἢ! ΟἿ, τῆς ἐχοθιεπὶ οβϑαυ, " Μιυβὶος οὗ [6 Αποίοπι Ἡδεῦτγενσ," ἴῃ 714 ϑ8οοῖ οὗ 

Ῥιαι: (5 ΒΟΝΖ7Τ.), 17--34. 4 ὃ. Κα. 4'ὸ κζ΄, 

ἨΤ Ου ἴδε οἴδεος Ὠδηά, Οχἵ,, αυ. 17 Ο5., Νεν,, ΗἸ., Κα. 
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Μ11 βοηά Ἰυἀρπιοηΐ κὸ ἃ ϑΠΙΥ στο] ]Ἰηρ, ἱπιροΐαοι5 5. 68} ; ΟΣ 

ἃ 2γεαϊεδορ " οἵ ἴῃη6 τὶ ϊθουϑη 655 οὗ [6 Μαββίδῃ, ΠΟΥ 8ῃ ὥηλιρεσεῦ 
ἴο οσογίδίη ΠΥροογῖο5 ἴηι Ὑδῆνθ ἢ ΜΙ] ρῖνα ἔτεα σουγβα ἴο (7.2. 

Ὁ]655) {Πεῖγ σὶρ θοῦ 655, ἴ{ 1 6 5'οοσα ,7 ποῖ δὴ σϑφέγἥομ τῇδ 
ὈΥ τπεῖγ οὐ οἤογίθ δοηθ 1ῃϊ5 1ἰἀθδ] βίαϊθ οσδῃ Ὀδ βεουτοα 2 Ὀαΐϊ 
απ ἐχλογίαοη ὃ ἴο σίνα ὕΡ ἴῃ6 οἷα Ιά6Δ οὗ τε]ϊρίοῃ, νἱΖ. 4 οαἰζα, 

δῃά δάορὶ ἴμ6 πον, νἹ]Ζ. ᾿υ5:ς 6 δηὰ σὶῃϊθουβ ᾿ἰνίηρ. --- σε. .. 

γίρλδομρησες ΤὮδϊ 5 85 ὑσγδοιβεα δπιοηρ τδῃ ἰῃ [ἰδ ; 1ἴ 15 ποῖ 

ἴῃς ἀϊνίης ᾿πδίῖοα Ἔχεουῖϊθα ἀρδϊηβδῖ ΠΊΘη 88 ἴῃ 15. τοῦ ; οἴ, 15. τῇ 
5017 6}. || -- 4΄ς τυσίεγες.. .. ας απ εὐε’-Ποτυίηρ εγεα»] ὙΤῊ6 οη- 
γγαΙά, υῃορϑίγυςϊεα ἢἤον οἵ ἃ ΤΡ ὨΥ τηᾶ85 οὗ ψνδΐειβ 15, ἰη θά, δη 

Δα πη γα Ὁ ]6 ἤσυτγα νι ἢ νης ἢ ἴο ἀδβοσῖθα [6 Ιά64] ρτοργδϑβ οἵ }υϑέ! 6 

δῃηὰ τἱρῃϊθουβηθθθ. ΤῊΘ “ βίγθδτη ᾿" ννγὰβ δἴ ἴῃς ὙδῃΥ 56 βοὴ ἃ ἴοσ- 

Τοηΐ, δὲ οἴου {ΠΠ|65 ἃ 5Π14}} ὉΓΟΟΪ ΟΥ Ἔνθῃ τηεγοὶν [ἢ6 αἰτγ Ὀεά οἵδ 

βίσθδηι. Βυῖΐῖ ἴῃ6 βίγθαπ), ἴο δξ ἴπ6 ἤριζγο, ταδὶ Ὀ6 πενογ- 2]]1ηρ, 

εὐέ- Ποτουΐτρ. --- 25. ας 1 (ομπῖν) φαεγίβεες απο οὔεγίηρε τλα γὲ 
ὀγομράξ γ»ὸ τπ ἐλε εὐ άφγησες ἰμγίηρ 7ογίν γεαγε Τηςεγργεϊδιοηβ 

βᾶνα φυθδῦν νατθα ; δοσοσζάϊηρ 85 ΠΥ ἤᾶνα γορσεβθηϊθα [ϑγδοὶ 

ἀατὴρ 1ῃ18 ρετοά, οἤετίηρ (1) ἰάἀοϊδίτουβ βδογῆςα ἴο Ὑδῆπθῆ 

(2) ϑδοσῆες δοοθρίδοϊθ ἰὴ ἔογῃ, Ὀυΐϊ ποῖ σοηῃιηυου5 Ὀδοδιδα οὗ 

Ιαοῖκ οὗ δῃϊτηδὶς ; 4 (3) τεαυϊγεα βδοσιῆςθβ, θυϊ πὸ ἔγεεν}}- οὔδου- 

ἵηρβ; "" (4) 5δοτίῇοθϑβ ἴο 14ο]5, θὰϊ ποῖ ἴο Ὑδῆνεῃ ; {7 (5) 5δοσιῆςα 
δΔοσοπηρδηϊθα (ν.35) Ὁγ ̓ ἀο]- γοσϑῃὶρ ; {1 (6) ἔενν βϑδουῆςοβ σοϊηραγοά 

ΜΠ ΤΠ ΕἾΓ πιᾶηγ τε ]οη 5 ; 88 (7) Ὧο 5δοσίῆςβϑ δἵ δἱ] ; {{(8)) 5δοτί- 
ἤσθ5 ἴο Ὀ6 5016, Ὀυΐϊ 450 βοπηθῖῃϊηρ εἾἶ5ε, νὶΖ. “ἴτας γουβῃὶρ οὗ τῇς 

᾿θατὶ δῃηά τἱρῃϊθουβηθδθ, ΡΠ] ας δηα ρῥγίναῖθ."" 44 τΤῊΪ5 το πάδτηρ 

ΡΪδοθϑ ἴῃ6 δηλρῇδϑβ5 ἴῃ 115 ὑΤΟΡΟΥ ΡΪδοα δηά ἀο65 ποῖ σοπιροὶ Απιοϑ 

ἴο 54Υ ἴῃαϊ ἴΠ6 16 ΕΤΘ ὯΟ 5δογιῆςθϑ Οὐ οἤἴδυϊηρβ ἰὴ ἴῃ6 ψ]] ἀθΓη 655. 

Τῆς ἢ οὗ Θ᾽ ΤΙΞΙΠ ἢ498 ὈΕΘῊ ἴά ΚΕ 85 [ῃ6 ἀγίοὶα, ΚΙ 45 Π Ἰηϊοττορδῖνα 
Εχρθοῖίης δῃ δἰ γπΊδῖϊνο ΔΏΒΜΕΙ ; {7 85 ΠῚ ἰπϊοιτορδαῖνα Ἔχρεοϊίηρ ἃ 

πορδίϊνα ἀῆϑνοτ. 1} ΤΠ τοδὶ πιθδηΐϊηρ 15 1ἢ 5: [ἢ τῆς ρετγὶοά οὗ 

τῇς ναηάοτηρ, “ ἴῃς ροϊάξδῃ ἂρε,᾽ γε Ὀγουρῇῃϊ πη6 βου)θίῃ!ηρ ΤΟΓΘ 

 Θοδερρ. Ἐ αὶ]. ΤΈΝ. 

ᾧ Ηαγ., Μαι., Ηά., Ρυ., Οἵτ., σαη. ννε., Μιῖ., ΟΑΚ., Ὁτ. Ι Κα. { (οὈ. 

44 Τι5. Ἦ 7εγ., Ο5., Ρυ., Οτ. ΤῊ Νὰ., Εοβ., Μδυ. δ Θοἢτὅ. 
{|| ΗἸ., Ἐνν., Βα., ννε., Μίι., ΟΑϑ,, Ὀγ., Μαπι. ΤῊ Ηὰἀ. 
4 Μαοάδοπαὶά, 782. ΧΝ ΠῚ. 2ι4 ἔ, ΤΙ: 50 πιοϑῖ σεοδῆϊ οοσηπ. 
δὸν Ὀ Δῇ], ϑίγυ., Μδυ, 
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τῆδη 5δοσιῆςοβ (οἴ. 76. 73); δηά τῆς Ἰορίς4)] σοπηδοϊίου 15 τὶ ἢ τῆ 6 
(ΟἸ]ονηρ νεῖβε δηα ποῖ ἢ [ἢ6 Ργθοθαϊηρ, ἃ5 Δρρεδῖβ ἔτοΐὼ ἴδ6 

ΒΏΠΌΡΒΙς 5βἰπιοίυσο, δηὰ ἴσου ἴῃ6 ον άθηΐϊ σοηηδοίϊίίΐοη Ὀεΐνοδη 
ὩΓΙΟΣΊ (ν.3), δηά ὨὩΓΙΝΙΣ (ν.35.; ν.1.). -- Ζογίν γεαγς} Τῆς βάτης τγδάϊ- 
τἴοη σοηοσστηίϊηρ ἴμε 5ο]ουγῃ ἴῃ [Π6 τ] τ 655 85 ἴπδὲ ΠΙΓΏΒΠ αὶ ὉΥ 

ἴῆ6 ΗἩοχδιευςὮ. ---26. 2 ποῖῦ γε ἀζέ “2 ΤῊϊβ μα5 Ῥδθὴ ἰδίῃ 
85 (1) ἃ οἤδγρε οὗ Ἰάο]δίΓΥ ἂραϊηϑδὶ [ἢ 6 {ἰπ|6 οἵ [68 ᾿ναηάθτηρ ἴῃ 

1ῃ6 νι] άελ655 " (ΞΞ απα γε ἄγμεα “); Ὀὰπὶ νῇδῖ 45 ἴῃε ὑσορῃει β 
τουρῇῃῖϊ Βετα ἴο ἀο σι ἸἀοΙΔῖΤΥ ἴῃ ἴῃς ἄπηθ οὗ ἴῃ 6 ἩΠΑΘΓΉ 655 ἡ 
(2) 845 ἃ φυσβίίοη σοδτγαϊηδῖα νι τἢ δηα Ῥάᾶγα}]8] ἴο ἴῃ6 ργεοβαϊηρ, 

ιια γε εαγ7»} αὐομέ {ὼς ἐαόεγηπαεῖς ὁ γοω» ξίμρ, σἴς. 7 (3) 85 ἃ 
σἤαῖρα οὗ ἸΔοἸ]δίγΥ ἔοσῦ ἴπ 6 εητίσα ρεποαά τοι ἴῃ 6 ναπάοσσιηρ ἴο ἴῃ 6 

ἄδγϑβ οἵ Απιοϑ, ᾧ δῃά ἱπάδεά βυςῆ 4 οὔδτρε ψουἹα ἤν Ὀδθη ἴσα ; 

οἷ. 705. 24 ἔχ. 4275 33 Τὰ. τη) τ 5. τοῦδ Καὶ. 1) 8, (4) 85 δῃ 
δοσυβδίοῃ δραϊηβῖ ἴῃς σοῃιοιροσατίθβ οὗ Ατηοβ (μα γὲ 7) π 2); 

(5) 85 ἃ ῥτεαϊοϊίϊοη (“πα γε «ἀαἠ ἤέ μ) οὗ ἃ ἔπια ψῇθη ἴΠ6Ὺ 

50.811} σαιτὺ 1Π6ῖγ 14ο]5 οἡ ΤΠ 6] ὈδοΚβ ἰηΐο σαρίνν ; [ δηά (6) 85 
ἃ σοιῃτηδηά (ἴΠ6 ἂν σοηβδεουνο δηα ροτγίεοϊ Ὀεϊηρ ἰτγοϑαϊθα 85 

Δ ᾿ηροσζαῖίνθ) ἴο ἴᾶκα ὉΡ {πεῖν ἰ4ο]5 δηά ρο ἰηΐο σαριἰνιγ ; 4 εἴ. 
15. οἴδρ. 2. Τῇῆε Ὁ νου] Ὀὲ σοη͵υποῖίνα ἴῃ (1) δῃά (2), αἀνετβδῖῖνα 
ἴῃ (3) δῃά (4), σοηβϑουῖῖνα ἴῃ (5) δηά (6). --- Ζήε τἀγέρι 97 γοηῦ 
Ζίηρ απα τῃε ἵνιαρέ οὗ γοι» Οοα τυλίελ γε λαῦέ »ια(2 70» γοιεγεενε5} 

ΤῊϊ5 ττδηβδιίοη (1) ἰ5 θαβεά Ὁροὴ ἃ ἰοχῖ ΜῃΙΟἢ ἰγοαῖθ (4) 29Ὶ9 858 

ἃ ῖοβθ δχρίαϊηΐηρ 3, δηα δανίηρ 115 οὔἱρίη δ ἃ τἰπια ἤθη ἴῃ6 

ἰαϊῖεγ δά σοπια ἴο Ὀ6 ὑσοῃουπορα [9 δηά ἰγβαϊβα ἂ5 [6 δηλ οὗ 

ἃ ἀεῖῖγ (υ...}; (δὴ) ΞῸΣΧ δ5 ἃ μίοββ δχραἰηΐηρ ὩΞΠΟΝ, οσοᾶ- 
ο'οηδα Ὀγ ἴπε ρῆτγαβε Ὡϑ" ΓΟ ἼΩΝ (0.5.); δῃηὰ ταϑίοσεβ ὨΊΞΟ ἴο 
ΓΞ (γ.5.)}; (2) δεοερῖβ ἴπ6 ῥσοροβίτἰοῃ ἴμαὶ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς 

οοηῖϊοχὲ Απλοβ Ὠδ5 ἰὴ πη δὴ “γριῤμγέ αμα κοΡΥὲ τυογελίῤ, ἰὴ 

ΟἾδΟΥ ψοσάβ, ἃ Ῥγοσβῃϊ ψν]οἢ ἱποϊυ δα ηοΐ ΟὨΪΥ ἃ ψϑδ] ἢ οἵ 5δοσὶ- 

ἢςϊα] οἤετίηρβ ἴἢ ὨΌΠΏΌΘΙ δηά ναγὶοῖγ, ἱοροῖῃοσ νι οχίσαναρδηϊ 

δηὰ ἀοδυοἢηρ βαοσῆςϊαὶ Ὀδησιεῖβ, Ὀὰΐϊ 450 ὑσγεϊθητἊουβ ὑγοσθϑ8- 

51 0ὴ5 ἰῃ ΨὨϊοδ [ὴ6 βδοζϑά ϑυγηροὶς οὗ Ὑδῆνθ ἢ ΟΤῈ σδτιϊθα δοουΐ 

ΜΠ ἃ νον ἴο ραϊηΐηρ Ὠϊ5 ἔδνοσ ; (3) τε͵εοῖβ ἴῃ6 ρῥγοροβιτἰοη ἰῃαΐϊ 

ΦΟς., Ὠαΐδε, [υ.5., Η165., Β4., ΗΙ., Κίς., Ῥα., Βα. (ες, 977 7.»., 68). 

1 ϑομπ αι, 782. ΧΤΠ. 1-τρ. Γ Οεῦ., Ηδες. 

ᾧ Τίεϊε (Οετεά. 4. Κεἰ. ἐνε Αἰ εγίμνι, Τ. 336). 
! Ἐν. Οτἵ., Κα]., σΑ5., τ. ; Ῥείογβ, 4)ε6». 1. 242. { Μίι. 
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ἸάοἸαιτΥ νγᾶβ ἰηϊοη 66, ψὨοΙΠοΥ [ἢ15 νὰ5 ἴπ6 ψοσβϑῃὶρ οἵ Αβϑογτίδη 
οά5," νἱΖ. ϑακκυῖ (Ξξ Αἀδγ)ὴ δῃὰ Κονδὴ (ΞΞ ϑαΐυγῃ), ἱποϊυάϊηρ 

16 νἱεν ψὨΟἢ ψουϊὰ τπηακο ΡΩ δηὰ ὩΌΣ ῬΓΌΡΟΙ Ὠδίηδβ, ΥἱΖ. 
Μοϊοςἢ (οΥ ΜΙσοτ) δηα 56 ]θτ ; 7 οἵ Ῥῃοθηϊοίϊδη ροάβ, νίΖ. ἄομη 

8Δη4 Αείυαη, (4) ανοϊάβ ἴῃ σοηῃδοΐαγα, οσςαβδίοηθα Ὁγ 186 

ἀΙΒΠου ν οὗὨ Δϑου θὴρ ἴῃ 6 ΨΟΥΘἢΙΡ οὗ Αϑϑυγίδη ροΐβ ἴο Απηοϑ᾽β ἴπη6, 

(δῖ [ὴ6 ψῇοϊα 15 δἰ ΠΟΣῚ ΝΘΓῪ ἰδῖθ, 2.5. ΔΙ͂ΟΣ 722 Β.Ο., ΟΥ ἃ ἰαῖδ το- 

ἀδοιίοῃ οὗ δὴ θδυ! δῦ ἴοχῖ νη] οἢ μα Ὀδοοτης υηϊηϊα] Πρ} ]ς (Ὁ...) ; 
(5) ἰηνοῖνθβ ἴῃ6 ἰγθαϊπηθηΐ οἵ ὩΓΙΚΣ βυρροδίεα ἴῃ (4), Ρ-. 137. 

ΤὨς Ρῥσόορῇδί 1185 11. τι] [6 ἘἸπ165 οὗἩ ἴῃ6 ναηάοτηρ ἴῃ ἴῃς ψ]άοτ- 
Ὧ655, {ΠΠ|65 ΨΏΘΩ 5186] νγὰ8 ἰσεδῖθα σι τἢ Θρθοὶαὶ ἔανοσ Ὁγ Ὑδηνπθῆ, 

ἃ ἴανου ΨΏΪΙΟΝ νγὰβ ον] ἀθ ΕΠ βοουγοα [ἢ ϑοῖὴθ ΟἾΠΟΙ ΨΜΑΥ (ἤδη ὉΥ 

βδσσίποοϑ δηα ργζοσδϑϑίοηβ. Τῆδβα ΨοΓ ἴῃ 6 {ἰπ|65 ν Ὡ]οἢ δηϊεἀδιθα 

ἴῃς Ἰηἰτοἀποξοη οὗ Οδηδδη  5ἢ ἱπηρυλΥ ᾿ηἴο ἴῃς Ὑδῆνγεῆἢ οσβῃρ. 

ΗἸς δος 15 δεῖ βενθγεὶν δραϊηϑδῖ γασορηϊζΖηρ ἴἢ]5 ϑδοτὶ οὗ [Π]ηρ ἂς 

Ῥ αϑίηρ ἴο γδῆσεῃ. ΤῊ Ϊ5 Κὶπὰ οὐ ὑγουϑῃ!ρ ΜΠ ποῖ πλθσεὶγ [41] ἴο 
ἴΠΓΏ ΔἸΑΥ ἢϊ5 ΔΏΡΟΓΙ; [ἴ ἰ5, 1ῃ 11561{, δὴ οσοσδϑίοη οὗ ἀἸ5ρ]δάσυτο. 

ΤὨδ σοηῃαϊ!θοη οὗ ἢοατί δπα τηϊηα νῇῃϊοῇ 1 ΓΟργοβθηῖβ ἰ5 βυβηοϊοηῖ 

ενϊάθηςα ἴῃδῖ ΟὨΪΥ Ρυηβηιηθηὶ οὗ [ἢ 6 βανογοϑῖ σἤδγδοῖοσ Μ1}} τηεαῖ 
τ 6 οχίρεηςϊθβ οὗ ἴῃς 5ἰτυδίϊοῃ. --- 27. 5εγοηα ανιαςεωςὴ ΤῊϊ5 
ῬὮΓΑΘΟ ἴῃ ΘΙ ΘΓ ἄδγϑ Τεργεβθηϊοα ἴἢ6 οΟἸἰπμαχ οἵ Ἰυάρτησηῖ, 45 αἸά 
ΒαΡυϊοη ἰῃ δῖε ἄαυβ. (Οἱ. Αοῖς 75 ἴῃ ψῃϊοἢ ϑίορῃδη δοῖσδ]ν 
5 ὈϑΕ 165 ΒΑΌΥΪΟΙ ἴοσ ᾿Πδιηδϑοιι8. 

18. ν.»»7Ν ὕκεά δἱ {ἰπ1ε5 ἃ5 ἃ ρατίϊοἷς οὗ ἀεηυποίϊδιίοη δηὰ (δγεδίθπίηρ; οἶ 

15, 1329 ς 8.11. 18. 20. 31. 22. οἴς,; Ὀυΐϊ 4180 ἃ5 Ἐχργεββϑίηρ σοτηπ)ϑεγδίΐοῃ δηὰ ρτὶεῖ; 
οὗ, ἡ Καὶ, 1239 Ἰς. 29.11 6δ 2416 -- ΟΥ̓ΝΓΌΔ] Ατί. νὰ Ρίςρ. ΞΞ τεὶ. οἱ. σι 115 
δηϊοσοάεηῖ; Η. 4,327; Κῦ, 4115. ΗΡ. ΞΞ δὰ ἰπιεπομεα ΡΓ΄ ΕἸ (οἰ, ΒΒ.) 
ΞΞ ἴο ἰοῃρ δἴϊεσ ργεβυτηρίυουβιυ ; νυ. ]ς. 1715, -τοτῦ πῸ] Οἡ ἀ. ᾧ. ἤπῃ., οἵ. ΟΚ. 
20 ΚΣ δπὰ ου ἀ. ἔ. οοη]., ΟΚ. 20 ε; οἱ ἔοτος οὗ δι, Κα. 42 β -Ξ δΔαἀνετῦ, ρἰνίην 

“ ἀϊτεςΐηςεβ5 πὰ ίογος ᾽᾽ ἴο ἴδε αυσδίίου (ΒΏΒ.); ερμέγα Ἐοβ., ῆο τεραγάβ ἴἴ 

838 εἰἴμεν οὐ]. οὗ νὉ. οἷξεέγέ υπάετβίοοάῦ, ΟΥ 85 8300]. οὗ βοῖης ρῆσαβε βϑυςο ἢ 85 

εονρ!δ ἑρηο γοι γε γιαῖ, -ττ- ας Ὁ μὸν ΠΠ πουπ; οἵ, ΟΚ. 152 α᾽; τόσα εωρμδῖῖς 
[8  Ν; οἵ, ἔχ. 410 Ατὴ. 618 »14 7ς, 211, εἴο. ---1θ. Ὁ» Ετδα.; [οἱ]. ὈΥ͂ 
ἴουτ Ρίβ. ἢ νᾶν οοπ5., ΟΚ. 112 »»η Κῦ. 267 »". -- ΦΊΣΣΝ. .. 2ΥῚΠ. .. ΔΝ. 

Ατί. ἀδποῖίηρ δὴ ἱπάϊνϊυ] ποῖ ἀςβηὶιεῖγ Κηοόνῃ, ΟΚ. 126φ,»; Κδὅ. 300 ὁ. 

--- [25] Ατί. Ξξ δὶς; Κα. 299 6. --- 90. 2) 57 πὸ, ταῖ ες ἴδῃ ὯΝ, δβ ἴῃ ν.ἤ5, -- 

4 8ο ϑοῖγα, (Ὁ7. 11. τὶ; Νε., Μιι,, τ. ΟΠ ς., Νον., Τόοττεγ, ΒΏΒ., Μυ59- 

Ατηοὶὶ, Ματπιὶ, δ αἱ. 

{ Βαεοίῆσεῃ (.δέρε, Φ᾽ εἰ. 230). { Τίεϊς, εν. ὧἀε 1 27 5΄. 4. Κεῖ, 111. ἅττ. 
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21. ΜΗ) 7 ϑιαδῖ. ρί,, ΟΚ. τοῦς. Νοῖς δοευῃάεϊοῃ, ΟΚ. 1.4 α, Ν.; Κὅ. 370; ἦ. 
-- 3 πριν] Οἱ. ἔχ. 2035 ἴν. 2681 15. 118, ΟἿΪΥ Οἴασ οδ568 ννῇογε [18 νὉ. 18. [ο]- 

Ἰονεά ὈΥ 3 οὗ ἱπίετεβι (οἴ, Κῶ. 212 δ). - ὉΠ Χ}} Ὁ. ἢ. ἀϊππιεηβ, ΟΚ. 20 ἃ. 
--- 22. ὉΝν »5] ΞξΞ 2» ευε» ἐ}., (Κδ. 372); Ὦτ., ὃ 143, ἰτοδῖβ 1ἴ ἃ5 δῇ ἐγ ΠΡΈ ΜΩΡ 

οοπάϊίοη ἱπιγοάυςοα ὈΥ ὉΝ ἰακίηρ ἱπηροετί, ἰπῃ ὈοΙἢ ῥτοῖαϑι8 δῃὴ ἀροκοϑβί8. --- 

952..] ΜΝ Ί (Πμε βεσοπὰ οὗ ἴνγο πουπ5 ψ μίοὮ, ἱορεΐῃετ, ἔογηχ ομς ἰάςα, οἵ. 2 5. 23. 
Μαββ-Ατηοὶὶ (3.2.9 11. 414, Ν. 3) .4115 αἰϊεηίῖοι ἴο ἴῃς ἔγεαῦεπου οἵ (5 σοῦ- 

δἰτυοίίοη ἴῃ Αϑδγγίδη; δ. Τίρ. ΡῚ].1. δγίσνε 2567. ο0].1. 71, παγκαῦϑι ἃ υπὶ- 

ταδ-δ-ἰε-ἰα (ΤΩΥ ἙοΠδτίοῖβ δη ἃ ΓΩΥ ᾿νδιγῖοτβϑ), {1{. 6, 111. 44, εἴς. Εογ (Πξ ορροϑὶῖα 
σοππίσυςςὶου ἴῃ ὙὙΒΙΟὮἢ (πε δυδῆχ 15 ὑπο ΜΙ [ἢ ἤγϑὶ οὗ ἃ 86γ65 οὗ που δηά 

οσοεά ψ ἢ βυςοεεάϊηρ ομς8, νυ. ἔχ. 1ς2; οὗ, Αϑϑυγρδηΐραὶ, 4μππαΐίς, Ν. 59 ,; 

οἴ. ΟΚ. 135 σε. τ-ν ὈὔΦῚ] Οἱ 186 ἠδίυτε οὗ [15 οἤετίηρ, οἴ, Νον., γοὰ. 11. 211 ἢ, 
ΕἸβεν μος Οὐ 8 αἰννδγβ Ρ].; ἰΐ 5 υβεά βοτηείί πηε8 τ ΓΣῚ ῥγεοδάϊηρ ἰΐ (63. 
Ἐχ, 2451 5. 1118), Δῃ ἃ βοτηείίτηθϑ ψἱπουΐ Γ2Ϊ 85 μετε (ἐφ. Νὰ. 15815..139). Ε1ἰ 

5 ποῖ πη]}}Π|ς οἷν {παῖ τἴμ6 Ρ]. οδίτ. ϑ8δου!α Ὀς τεδὰ ἤδγε; ἴῃς " τηὶσῇϊ εδϑὶὶν ὃς ἰοκῖ 

οἷρμὶ οἵ θεΐψοοῃ ἴνο Ὁ. -- 2) Ν5.0 (Οἱ. 15. 1}, Αϑεγυ. »"αγώ -- [αἴ; ΑΥ. ξ , 

-α 6 ἀϊρψεβεῖθ!ε. Τῆς ψογὰ ἰβ ἀϑεὰ ρεηςγαιγ, ἃ5 Βετε, οὗ βοῦς] δηϊπιαδῖβ, 

ἐφ. ἘΖ. 3018, ---94... 5)»] Εοτ δάνετβ. 1, οἵ. Κῦ. 36ος. Ῥετγῖεβ, “παῤεξέρη, 

Ῥ- 75, [ο]ονίηρ ΝΥ 6.) ργοροβεβ ἴο σοπηθοῖ ὑϑἱτ ἢ Ὁ) τῷὸ σφγίρρ' δῃὰ ἴο ἰγδηβὶδῖς 
σῬγὲηρ τ, οὐ ὀμόδίε γογέλ. --- ΟΦῸ] (ἰ. Βαεαϊϊοη, 782. ΧῚ. 2ο6--1ο, οὔ ἀϑᾶρε οὗ 
(9 νοτάὰ; Βεγε εὐἱἀθητ ἴῃ ἴμ6 β86ηϑ86 οὗ γε ίε,. --- 36. ὉΓΣΝΦ}] ΟΚ. 1125 
ἴΑκε5 ἴῃς ρί. νυν ννᾶν σΟΠ5. 85 υϊ. (γεα, γε «ἀα ὲ ἰαζε ἱ μ) δῃῷὰ 1127 88 

[τεαυσπῖδῖϊνο (ο΄. Ενν., Οεἴ., Ρ. 71); τ. δ 110 ὦ ἰτεαῖβ ἴἴ 85 ρ΄. ἢ ννᾶν σΟΠΒ. 
ποῖ δἰϊδοῃεὰ ἴο ἃ ργεοεάϊηρ ἱπηρί. θαϊ 51}}} τεϊαϊ αἰηρ ἑαΐυτα ίοτοε; Κῦ. 268 ὁ, 

ετωρδαίὶς ---- οορυᾶ ροΐηρ ὈδΔοΚ ἴο ν.39, Δηα τεβυπιηρ ἴῃς ᾿πουρῆϊ δίϊογ ἴῃς Ἰπίετ- 

ταρίΐου οὗ ἴδε ρῬαγεῃίειοδὶ αυεϑβιΐοῃ ἴῃ ν.25; οἴ, Απι. 2126; (ες. (523.), τὰς 
ννᾶνν δ 5 ΡῚῪ νγᾶνν-Εχρ]ὶς. 5ο οἴϊεη ργεβχεὰ ἴο ρίοββεβ; οἵ, 15. 4530, -- ςς ΤΣ] 

ΤΒδὶ τ 8 58 ἴῃς οτρσίπδὶ ροϊπιϊηρ 5 ϑυρροτϊεἃ ΌΥ (ὅ δῃηά Σ., δἰ πουρἢ τς 
πεχὶ νογὰ Μωλόχ τηᾶκεβ (5, 85 ἃ ννῇοϊε, ἱπίεγρτεϊ [Ὡς ραββᾶρε οἱ ἰάοϊδίτΥ 

τδῖμοσ ἴπδη ἰτῶρυγε γουβῃρ, ἴῃ 18 ίανοῦ ἃγα αδἷ8ο 44} (υ.5..). ὕὕπάες 186 
Ἰηἤμυσηος οὗ (ἢς δηϊὶ-ἰἀοἰαίτοιυϑβ ἔεο] ηρ, πὰ δ δὴ δδυῖγ {ἰπις, δἰ που δίϊοσ 

18Βς οοπηΐηρ ἰῃ οὗ Απϑγγίδῃ ἰάθαϑ (15. 2568), ἴῃς βιγιΚίηρ τεβειηθίαπος οὗ ἴῃς 
Αϑϑουτίδη ΘΑΟ-ΚΌΡ, ἐε. ΝΙ αἰ, ἴῃς Αδεγγίδη σοά οὗ ννὰσ (οἴ, ΓῺ Γτῦ, 2 Κὶ. 1γὅ0, 

τῆς δῆς ο ἃ ροά; Ὁ]. ῥα. 2ῖς [.), ν ὶσ ἢ ἤδπὶα ἢ ἴῃς ἀεϊεοττηϊπαῖνο ΖαΖ- 

ξαὸ ΞΞ βῖατ (11. ΕΚ. 32, 2ς; (Ο7.. 11. τ4ῖ ἴ.; Τίεϊς, 35.“ὁό.-.1:5. Οεεελ. ς28 ἴ.; 

ϑαῦος, “76. διαί 5, ὉΡ. 7, 151-154), 45 ϑυρρεοβίεα ὈΥ [0}ε5 Ορρετῖ, πηεδη5 ἴῃς 

Ῥίαπειϊ ϑαΐυτη, ἰε ἴο ἃ πιοάἀϊ!ῇοδίίζοη οὗ [ἢ οτἱρίηδὶ ΣΌ ἴο γησξῦ, ἴῃς σἤδηρο 

ἔτοτωῃ ἄ ἴο ἔ θεϊῃρ ρεγῆδρϑ βιισρεβῖεα ΌὈγ ἴῃς ἔοτιῃ οὗ γυτ', σδονιΐκαΐίον (σοτὰβ 

ἀοποῖζηρ ἰάοϊαίιτΥ δηὰ ἰά0]5 ἰγεχυθηιν ἴαῖτα ἴῃς ρτουπή-ἴοσα αἰ], δῷ. 

Ὁ), ὈΥΏΡ; 30 Βα.; Βαυά 5βἴη, 5εγ2. Δ᾽ εἰ. 1. ος ἵ.; Νό, Οὐ, Οεἰελνι, Α πεεέσερε 

(1884) 11. 1022; Τοιτεγ, 7χ81. ΧΙΠ. δι [.; (βςο. Ξα2.5 Ν, 41; Μιυβ- 

Ατσῃοῖι, 2... 1]. 421 [.}, οὐ ἄμε ἴο ἃ παΐυτγαὶ δἰϊεπυδίίοη (ν.1.). --- [32] ἔβρε- 

οἶα! γ ̓πιεγεβίίηρ ἂτο ἘΠ Ψ ὨΙ ἢ τρδῖκεβ ἰἃ ἃ οοτησθοη πουῃ, νἱἷζ. ἐγηαρίνόνε (88 

δάοριεὰ ΔΌονΟ), δῃὰ “6 ἿῸΣ» [86 Ῥτοπυποίδιίοη ὙὙΠΙΟΒ ἐχργεββεὰ ἴῃς ἰδῖογ ἰη- 
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[εγργεϊδίϊοη ἱηνοϊνεὰ ἴῃ ἰῃς τείεγεποε ἴο Αβϑγτίδῃ ροάβ. ΕῸγ τεΐίεγεῃςς ἴο ἴδ 6 
ι.56 οὗ [ἢ15 ψοτγὰ ἴῃ Βαδῦυ]. ἰοχῖβ, οἵ. ᾿εῆδεη, Αοε»εοίορίε, ται. Ἐοτ ἰουωδίοι 

85 ἃ ΠΟΙΏΙΠΟΏ ΠΟΌΠ, οἷ. 5 (ΕΖ. 2016); δῖα. ὃ 228. [πῃ Ἄοοππεοϊΐοη ψ]8 [ἢ 5 

ἱπίεγργείδιίοα ΤΏΔΥ Ὅς ποίεἀ (1) ἴῃς βυρρεκίίου οὗ Μυδδθ-Ατποὶ (2.52.6 1]. 

414-28), ο ἰγδῆβροβε ν., ρἱδοίηρ ἰξ Ὀεΐννθεη νυ5.28 δὰ 34, οπιΐίβ ν. 39 δ5 

ἃ τολιρίηδὶ ρἷοββ, δπιοπάϊηρ ἰξ δ8 ἰοϊΐονβ: “ὩΣ ὈΣΌΟΥ 2910 12 ΓΝῚ 255 Ν", 
[τϑηβϑ]αϊίηρ : 4π4ἅ ποῖν γὲ τυογελὶρ Διέρῖδ ας γοιγ ἰδεῖν (οτ ξΐηρ), σκαὶ ἐυεν 
ἄς γον» εἰολί»ε, αμα ἐλε ταν δα», ας γον ἑαοὐ τυλέελ, εἴς. ἨἮδΦ ἰαἰκοεβ ΝΦ) 

Βετα ἰὴ ἴδε 856η5ε οὗ ἴῃς Αβϑυσ. μπαξῶ ράζά τῷ 'ἴτ ἃρ τς μαπαὰβ Ξῷ ὑγᾶυ ἴο, νοσ- 
ΒΏ]Ρ; δῃὰ "0 δ5 εαυϊναϊεηῖ ἴο {πε Αξϑυτ. »παἠ(ἐ) διε ΠΟ 5 δρρ ες τὸ 

ΝΙΔΙΌ δηὰ οἴδεν σοάβ; δπὰ δοοουηῖβ ἔος ἴῃς βεϊεοϊίοη οὗ ἴἢδϑ6 πδτηθβ ἔσζοσω 

(Π6 πλὴν Αϑϑυγίδῃ σοάβ Ὁγ ἴδῃς ἔδςϊ ἴδ ἴῃε βίαν Καίτηδηυ, ἴῃς βἴαγ οἵ ἴῃς ροὰ 

ΝΙ ΩΡ, 15 Θροκβϑὴ οὗ δ8 ἴδε 5ἴδαγ οὗ )υβίῖςς δηὰ τἰρῃϊεουβηε88 (κα κῖκαῦ Κεῖϊα ἃ 

τηο-ὅατ, Π1. ΒΕ. 49, Νο. 3, 41), Βεῦος νναὰ8 σβοβθῃ Ὑ 1 τείδγεπος ἴο ἴδ6 ᾿ἱΒουρῆς 

οὗ ν. 3, (2) ΤΒε ορίϊπίοῃ οὗ (Βε. ἴπαὶ τῆς “ ρτγοοῦ οὗ ἴῃε Αβϑγυγιοϊορίοβδὶ δχ- 
Ρἰαπδίίοῃ ἰβ 80 πδδυΐν σοϊηρίεῖς παῖ ννὲ οὐρῇ οὶ ἰο Βεβιϊαϊς ἴο δοοερί 11} 

(Εχ. Ν. 412-44; δραῃμάοπεά, βονενεσγ, ἰὰ γὴν. 316. ἴῃ ἔανοσ οὗ ἃ [εταβη)ο- 

εἰϊϊς ἐχρίδηδιοη); Ῥὰϊ ἴῃς ουϊΐὰ5 ἢετε ἀδσδὶριαϊεὰ ((μαὶ οὗ ϑδαξξεώά δπὰ 

ΑΓ αἱτυα») νγὰ8 ποῖ Κποόονῃ ἴῃ βγασὶ ὑπηι]} δέϊεσ 722 Β.0. (οἷ. 2 Κ. 1γ89ὃ. Απ 

ἰηβεγίίοα οἵ (ἢ15 Κπὰ 195 βεεῷ:. ρεσγῇδρβ ἰπ 8. το. (3) ΤὨςε βυρρακίίοη οὗ 

Βδεῖῆροῃ (.5 ρε. Αἰ, 239) ἴῃαὶ ἴΠετὰ ἂτὰ ἔουσ ργορεῦ πδιηθϑ οὗ ἀεἰ1165, νἱΖ. «5 - 

ξΖεΐ, αίτυαη, ἡ͵οέοε, ϑείορι. (4) Τῆς βυρρεβιίοη οὗ Ο. Α. Βαγίοῃ (Ογέρραϊ 

δ μηες5, ῬΏΪ Δα ΟΡ ϊα, 1894) ἰδ Απιοβ τεΐετα ἴο ἃ ουϊξυβ [αὶ νγὰ5 αἱ 1θδϑὶ 

ΡΓΟΡΔΟΪΥ ῥγθϑεηὶ ἴῃ Βἷβ ον ἀαΥ; ποθ ἴῃ οὔς οὗ ἴδε Ζι σιαγα Ἰεζζοτβ ἔγοτα 

7ετυβαθσα πιεητοη ἰ5 πδάς οὗ ἃ ον εἰ - Δ έρκό, ατὶ ενίάε πος οὗ ἢ ἡνουβὮρ 

οὗ Δίμἶό, οὐ ϑαΐυγη, ἰη Ῥαϊεβίϊηθ, (ς) Τῆς βυρραβίίοη οὗ ΤΊεἰς (λ᾽ εὐ. αἵ, ᾿λίε, 
αἱ, γε, 111. 211), ψῆο πῆϑῖκεθ ἴπεβϑε αἰνί ἰτ65 ρυτεῖγ Ῥῃοςπὶοῖϊαη. (6) ΤΕς 

οδ)εοσζίοπ ἴο {με ἰπιετργεϊδιϊο ν ΒΙ ἢ τάκ εβ (πε ργορμεῖ τείεσ ἴο [πε σαττγίηρ 

Ἰηῖο δχὶϊα, ὉΥ βγδεῖ, οὔ Αϑϑυτίδη ροάβ, [ἢδΐ, ἃ5 ἃ τηδίϊοσ οἵ ἕδοῖ, ἴῃς νἱςοΐοτα 

ψου ἃ σδΥτΥ ΟΥ̓ ἴῃς 1Δοἷ5 οὗ ἴῃς νδηαυ ϑῃςεα παίϊομβ (ὟΥ̓ε.; οἴ, Ηἱ.). (7) Τῆς 

τεδάϊηρ οὗ Ηδυρῖ, ΖΗ. 11. 266, 28:1 ἔ., 1.» (ἔοτ 7555), ἴῆς Ηερτεν ἔοστη οὗ ἴῃς 

ΒΑΌΥΪ. παπὶς Κα ἀτηᾶπυ. (8) Τῆς ορίπἴοη ἴπαι δαξξωζὰ δὰ Αἰ σέτυαν: τὰ Ῥεῖ- 

Ὦδρ5 ἴψο πδῃγςο8 ίοσ ἴῃς βᾶτης ροά; 5ἴποε δαξξιρά 15. δὴ Ἰάἀθορταρῃϊς νην 

ἴον ἴδε γοὰ Δηκεό, ἀαὰ ΛΔ ρδ βεεῖὴβ ἴο Ρε ἰῇῆς ροὰ οὗ ἴδε ροἷδηεὶ ϑαΐυσγῃ 

(Ξ: Χαϊτναηη), δπὰ δαξ-ξεζ δὰ Α'ατιυαη ἃτὸ αββοοϊαϊοα, ἃ58 Ὠεῖο, ἴῃ ἴπ 6 

ϑδυτρα Δ] εῖ85; οἷ. ΙΝ, Ε. ς2, οοἱ. 4, 1. 9; δηὰ Ζιίτωηγηεση, 8 εὲζγ. τε. Αἰ δρρι εὶς 

1.7 ΜΒαό. Κεὶ, (1806), Ῥ. 1ο, 1. 179 (58ο Ε. ΝὟ. Εορεῖβ, 524. 1. γ49; Μιϑ- 

Ατῃοῖς, 2.χ2.5 11. 414-28). (9) Τῆα οδτιγίηρ οὗ ἰπηαρεβ ἴῃ Ῥγοςθββίου ὩΙΠΟΙ 
[Ὡς Ἡδεῦτενν5 18 ποῖ δἵ 411} ἱπιργοόοῦδῦ]ς ἴῃ νἱενν οἵ (4) ἰἢς τεΐεγθεηςθβ ἴο ἴῃς 

οδτγυηρ οὗ [ῃς δτῖκ ἴῃ (ἢ ν]άογη 685, ἀτουηὰ Τεγίομο (705. 6), δῃὰ ἰπῖο θαίε]ς 

(45 δἱ ΟἸ"ροδ); (ὁ) ἴῃς β6πιῈὲ ουβίοπι διηοηρ ἴἢς Αϑϑυυίδηβ, ἃ8 δὶ ἴ8ε Νεῖν 

Ὑεατβ ῥγοσδβϑίοῃ (οἵ, [αβῖγτον, Α΄. ο7 8αό. αγ»ᾶα .15:)ν. 679; Ὁ. ]. Β4]}, δέρλ 
,7ορε ἐὰλο αεί, 173); δῃὰ (2) δοὺς ἴῃς Ἐργριίίδῃς (εἰ, Ἡετοάοῖιϑ: “ΤΒε 
'χηᾶρο Ὀεΐηρ ἴῃ ἃ 5π18}} ἰετρὶς οὗ ρη ψψοοά, ἘΒΕΥ σδγὺ οαὐξ οὐ ἴῃς ρῥτονίουβ ἀδγΥ 

ἴο δυοίδῃετς β8δογεὰ δδριϊαιίοη "; υοϊεὰ ὈΥ Ηά. Ρ. 159). (10) Τῆς ἀεϑίρηδ- 
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οῃ οὗ Υδανε ἢ δα Ἴ οσουτβ α͵8βο ἴῃ 76. 4816 ςιδ Ὁ, 326 Ῥ5, ςὃ τοῖϑ 2010. 
δηα, ἃ5 ΕἸΠ. βυρρεβίβ, ἰϑγδοὶῖϊεβ ἀο ὕοΐ ΔΡΡΙΥ ἴῃς ἴετιῃ ἴο ἴῃς ροάξβ οἵ ἔοτ- 
εἰρηετθ. (11) ΤὮο βυρρ. οἱ Κὅ. 11. ἱ. τςα, τα [ἢ6 Ροϊητηρ 1)» 15 ἱπίεπαςά ἴο 
βυρραεβῖ 11», 85 βοιμεϊίηρ ἐείσόἑἑ τα, ἄγνε. (12) Τῆς ἐχρ᾽δπαίίοη οὗ ϑοϊτμϊάϊ, 

ὍΠΟ τερατὰβ ΓΞΌ ἃπά 1»" 85 ἴμε οὔρίπαὶ γεδάϊΐηρβ, θυΐ δοσουηῖβ ἕος Ὁ ὃγ 

διρροβίηρ [Βαϊ αἴ ἃ ἰαΐες {πε 395 σαπλε ἴο Ὀς τεδὰ 35, ἴα [ἢἷ5 βυρρεβίεα 
ἴδε τεδάϊπρ' 1.3, δῃὰ μαῖ 1:5 ἴῃ ἔυγῃ σάνε τίβε ἴο {πε ροϊῃϊτηρ Γῆξρ, ἴῃς Ῥα]- 

δ5ι ἴδῃ δαυϊναϊοπὶ ἴογ ΓτΌ, ὦ Ὀεΐηρ αἰϊεμυδίεα 85 ἰη ήγρεονς (ΞΞ Ἀδιηγηδη) 
δὰ 7 γίαζλῥέἑετον (Ξ Τυκυϊ-αρα]-ἃ-ξαττα). (13) Τῆς βυρρεβίίοη οἵ ΗδίΙὶ. 
ἴμαὶ τῆτες ἰάο]5 οὗ Αγαωδθδῃ οτὶσὶπ ἃγε τηδηϊϊοηςά, νὶΖ. Προ, [6 Ατγιηδοδῃ 

Ὥδιηθ οἱ Νανῦ, νῃΐϊο ἢ ψὰ8 βοτηοιίηρ Καὰ πο, (ῃε Σεχὲς οὗ Ηεβγοδίυ; 

12 ΞξΞ ϑαΐυγῃ; δηὰ 2919 ξῷἮ  Κ͵δπυβ (Ατδπλ. ΝᾺ 2312); ἴδ γδηϑ]αιίου Ὀεὶηρ “ Απὰ 

γοι 5814}1 οδιτῪ ϑαϊζννέ, γουῦ Κίηρ, ἀπὰ Καϊνδηὴ δηὰ Κόκαρ, γουγ ροάϑ, ἴῃς 

ἰτηαρεϑ ψῃϊοἢ, οἷς." --- 37. ὃ τιν 550] [5 8 οἰγσουμηοςαξίοη ἔοτ ἴδε 5Ξῖἴ. οϑῖσ.; Κῦ. 
2812; Β.Β.; οἷ, «6. 2219 σπ. 4531, 

ΥἹΙ. 1- 7. 44 τοοό ωρορ γεεξήσες ἀπά ἐπα ϊεγεη ϑανιαγία, τοῖο 
ἥευοίες λέγης 10 ἐπεγυαῆηρ μα οὗ ἔνε} ξίμη, --- ἱ )ροά αμπά 

{γέηξ, λο»με- ἐς απαά δαμφμέεῖς, --- μέ ὥὥγγεῖς 26 ἀσηρεγ τυλίελ 

ἐλγεαίεης τῴ εομηγ  .8.6 σλαΐ ἀεγεοζ απ 26 εαῤῆνες τυ αγέ 

σοοῦι ἴο δέ “γαρρεα αιυαγ. 

ΤΈε ὑπ} οὗ τἢ}]5 βεοῖίοι (16 δεοοῃὰ 5εοίίοη οὗ [ἄτας 5: χ- πα δι γορ ἢ 68) 13 

δοθῇ ἴῃ (1) ἴῃς ουἵοεγ ἔογτῃ, δηά (2) ἴδε βίηρὶε ᾿βουρῆς νν ΙςοὮ ἃ ρτοβθηῖβ, νὶζ. 

τς 5ἰηΐα! ᾿αχυγγ οὗ ἴπς πδίϊοῃ (ν.3, 2.65 ονεν το (αῤμεά, εἴς., 8. ἃ Ἰἰαῖοτ ἰῃπβου- 

[ἴοη, ν.2.). ΤΆε βίσυοζατςε οὗ ἴδῃς βεοίίοῃ 18 σμαγδοϊεγιζεα ΟΥ̓ ἰῆς Ἴσοπβίδηϊ τὸ- 

οσὐγτοηος οὗ ἴῃς ρίορ. ψΠΠ ἴῃς δτγίϊοϊς, ἐο]οννεὰ Ὁ ἃ ἄπο νυ. ἴῃ οδβε5 ἴῃ 
νΒΙΟΒ ἰἴ 15 ἀσϑίγουβ ἴο ὑσγοίΐοῃρ ἴῃς ᾿πουρσῃῖ. Ἑδοἢ οὗ ἴδε Ἄοουρ]εῖβ (εχοερῖ 

ἴδε Ὠΐη1}8}}) ῥτεβεηῖβ ἃ 5ἴηρ!ε οδαγαοίεγβιὶς οὗ ἴῃς παιΐοῃ, νυἱζΖ. (1) γε Κ  εββῆςβ5, 

(2) ςοποεῖῖ, (3) Ρτγοοτγαϑβιϊ παίίοη, (4) ἰαχυσυ, (5) ρίυϊζοηγ, (6) επογναίίοη, 

(7) ἀγυηίκεπηπεββ, (8) Ββαγάμπεβα; ἱμετσείοσε (9) οδριϊν τγ. " 

1. Ὁ)2)ΝΦ5] (ὃ τοῖς ἐξουθενοῦσιν ΞΞ ὈϊοΝ θπ, Ὑ} Ατδταδῖο ἔοσος (Βδαεγ) οὕ 
Ὁ) σα; οἱ, Ζο. τἰδ, ψΒετα ἴῃς βάῖς ψογὰ ψὰβ ὑθκηοόνῃ ἴο 65 ἰτγαηβίδίοσβ 

("ο1.); ῷ «ὦοὦὁ ΞΞ ΟΌΝ ἢ (560.); Ἐ᾽ φρὲ οῤωδεμε ἐείὲς, ᾿Α. κατασπα- 

ταλῶντες; Θ. εὐθηνοῦντες. ΟΥτ. Ὁ) ΝΟ, ---Ί".2} ΟΒα. πγῖσῷ (70... Χ. ς73); 
ζο. (Φε»4.) βϑυβρεοῖβ ρεπυϊηθης55 (εἰ, Νον,., ΝοΪ]Ζ, δῆσ, Ματγῖῖ). --- ΟΝ 520) 

Ὁ.) (ὃ ἀπετρύγησαν (ΞΞ Ἰ00) οΪ. ; ϑ΄οῃ ευβ. [ο]. τα. οοτγοςοῖβ ἰο ἀπετρύπη- 

σαν; εἴ. Αταῦῖο) ἀρχὰς ἐθνῶν. ὃ ὠ- ΞΞ »35)) (5εὉ.) οὐ "35) (Ηκ].)}; 

οῥήριαίες,; Σ. οἱ ὠνομασμένοι ἐπὶ τοῖς ἀρχηγοῖς τῶν ἐθνῶν; Θ. οἱ ἐπεκλήθησαν 

ἀρχαῖοι τῶν ἐθνῶν; Ἀδπος Οτ, ἀπὲ (Πα. βυρρεϑῖ ΝΡ), Ὀὰϊ [5 15 ἀπηθο685- 

ΒΔΙῪ 5ἴηςε 30) ἰῃ ΝΊ. τιδδῃβ8 ρους! ν [με 5δπὶε τὨΐηρ; οἴ. Νὰ, α17 τ (Ὦ. 164 
2 ΓΒ. 281, εἴς.; ἰπ [ἢ]8 σᾶ56 ν2) 5ῃομ!ά Ὀ6 τεϑα 0)3) ΞΞ δάεν τοἦο ἀνε αἴδεΐρ- 
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παξεαϊ, οὐ ἀἐείρναίε ἐλονιδοέυές, ας ἐλε ,γεΐ, εἴς. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 δυρροτίεἀ Ὁγ (1) Θ. Σ.; 

(2) ἴδε ψταπιγηδίϊοαὶ σοηβϑίθπου Ἡ ΒΙοὮ ἰξ ἐαγηϊβῆεβ ἢ τς υ5ὲ οὗ [8 ρΡῖςρ. 

[οἱ. ὈΥ ἃ ἤπιε νὉ. τ[σουρδουῖ ἴῃς Θητγε ραββαρε; (3) {δε ἔδοὶ δαῖ, 85 1ραγάὰς 

845 βΒῆονῃ, ἴῃς ἢ] Ὁ οὗ ἴδε ρῥ]. νγα8 ποῖ ψυεϊ ἴδῃ ἴῃ οτρῖπαὶ Μ55. Τοτσογβ τεδά- 

ἱὴρ (.υ1 2. ΧΙΠ. 621.) Ὁ) (θαβεά οὐ (ὅ, ᾿ῃουρἢ 65 υ565 'ἴ ἴῃ δηοίθοσ 86 π56), 
ΔῊ ἴτην. (ἴο Ὀ6 [τϑηβἰδῖ θα, “ τηδίςε ἴδε τουηά οἵ ἴδε ογεσηοβὶ παιϊοῃβ δηά σοπις 

ἴο ἴδ, ἤουβε οἱ βύδεὶ  Ῥαβ88 ονεσ ἴο (δὶ ηεῇ, εἴς.᾽")) ἴο Ὅς σοπποοῖεά Ἰορὶ- 

οΔΙΪΥ ν ν.2, 15 ϑυσραβῖϊνε Ρυΐϊ [41}5 ἴο τεϊΐϊενε ἴῃς αἀἰβηςυ Υ, ίηος [Ὁ ἸΙοοῖκ5 ἴο 

186 ῥγαβεσγναίίοῃ οὗ ν.3 δ5 ἃ ρατὶ οὗ ἴμε οτὶρίπαὶ εχ, Ηδὶ. 129) Ξξξ ̓γσριοιρεζέ 

(ἴδε πδιπεβ οἵ). ---- ΘΝ ὝΦΟ Γ2 ὍΠ5 1Ν21] δ καὶ εἰσῆλθον αὐτοί, ςοπμπεςῖηρ οἶκος 

τοῦ ᾿Ισραήλ νΊΚΩ τὰς ἐο]]ονπρ ν.; “Ὁ αὐδοο Ξ ξξΞ γ12 (56Ὁ.(9)); Ἐ' ἐρργοαϊερείες 

2ονηραξίεε αἴονεεονε Πεγαεὶ, ὯΥ ΛΘΌΠΌΥῚ 101 53, ΟΒε., Ὀσ τ5 5 (70. Χ. 573), 
Ὀυΐϊ τη 15 τηοδῃβ ποϊμβίηρ. ὍΤθε γεδαΐϊηρ 512 ([0]. 45) 18. ἰπ οἷοβε βυτωρδίῃγ στὴ 
ἴηε ςοηϊοχῖ, δῃηὰ 5 Βυρροτίεα (1) οἱ ἴδε 5:4ε οὗ [ῆς οοπείγυοσίίοη ὈΥ 05. 55 5 
114 Ὁϊ. 286 27, (2) δ8 ἃ οἤδιρε δραϊηβὶ ἴῃε σγ]εῖβ ὉΥ 15. 312.14.15 Ἰοϑ, οὗ 
ΕΖ. 3410.22 ΑἸῃ. 257. 41 «125. (68), Το τεδαϊηρ ὉΝΦΥ ΓΛ2 ΠΟῚΏ2 (Οτίπηπις, 
ΖΟ,70Ο., ιτι897, Ῥ. 696), ψ μα ἱηρδηίουβ, σοπίγί αϊ65 ποίπίησ; τσ ἢ τόσο 

Ρ᾽δυβῖθ]ε 18. 1ῃε τεδάϊηρ ὈπθλΝ 8) (οἵ, 2 Κ. 2418) “υηὰ Ζὰ ἀεγεη ογάεγεβίθῃ 
ἀδ5 Ηδυϑβ Ιβγϑεὶ ρεμὄτι " (Ηἶγβοβῇ). Οεῖ. βυρρεβίβ εἴ μεν Ὀνυθ ΓΣ τ 3, οσ 
Θ᾽ ΓΛ) (Π05) ὈΤΟΝ2); Οὐ, βαρρεβῖβ 3)2), Ηδὶ. ἸΝ'2). ---3, Π)05] (ὃ πάντες; 
ΕῚ ἰωῖς -- 2ὴ πῸΠ] (δ ̓ ᾿Εμαθ 'ῬῬαββά. ---- γΥν}} ὦ δ΄ ἀ5 ἐκεῖθεν. --- 7] ΗΔ]. Ὁ). 
---᾿οὐσφῦῦ] (δ ἀλλοφύλων, ὁ5 υιΔ]. -- Ὁ)2 105] (5.2 Ὲ} Πᾶνε βυρετϊδινς, τακίηρ π 

85 ἴῃς γιίοῖε. Τῆς ψ Πο]6 ν. 5. ἃ ἰδίου ᾿Ἰπβεγίίου (50 ϑοῆτα., ΒΙοἶ οὶ} ἰὰ ΠΟΤ, 
νγε., Νον., ἢγ, Οεῖ., Μαζί; οἴ, ΟΑ5., δῃὰ Ῥεῖοιβ, “7εόγ. 11, τὴς, ψδο 

βυρρεβῖβ [παῖ ΑἸπῸ5 τη αν Ὀδδῃ 511}} Α]ῖνα ἰἢ 711 Β.0.}, ἃ5 ἀρρεᾶτγε (1) ἴτοσῃη 
ἴῃς αἀἰδετεης ίοττη οὗ ἴῃς ν. 85 σοιῃηραγθὰ ψ ἢ ἴποβα τῆ ἢ ῥγεοεάς δπὰ 
[οἷϊονν, 1.5. [ῆε αἰδδετοηῖ τγίητα (ΒίοκΚοΙ ἰὼ ΟΟ7. 11. 144); (2) ἔτοτῃηι ἴδε 

τηδτκεα ἰηϊεγγαριτοη νν ΒΙΘὮ 1ἴ τπλαῖκοβ ἴῃ (ῆς ἰγδηβίοη οὗ Ἰπουρῆϊ ἔτοσῃ ν. ἴο ν.8 
(18ε σοπηδοίίου Ὀεΐνεδη 1 δηὰ 8 Ὀεὶῃρ νοΥῪ οἷἶοβε) δῃά [ἢ ρυδιημηδιΐςδὶ ἀ15- 

ἴαγθδπος ἱηνοϊνεᾶ; (3) ἴτοτω ἴπ6 υἱΐετ ᾿ἰδοὶς οὗ πιεαπὶηρ ψὩϊο ἢ ἰΐ [τη ΐβηθς; 

(4) ἴτοτῃ ἴδε Βἰϑίοτιοαδὶ ίδςῖϊ (νυ...) [μαῖ ἴῃ τὰς ἀδγβ οὗ Απιοβ ἴπε86 οἱτἶς5 μδά ποῖ 

γεῖ Ὀδδὴ ἀεβίσογεά. Τῆς ἰοχὶ 15 ἴο Ὀς Ἔπηθηἀθα (50 Οεΐίρεν, Οοτῖ, ἔσε., Νῆε., 

να]., Νον., Οεῖ., Μαγιὶ, ε9 αἰ.) (4) ὉΥ ἰπβεγίηρ ἴ8ὲ 5300]. οὗ Ὀλ5νῶ, νυἱζ. Ὅτν, 

ἀτορρεὰ ρεγῆδρβ Ὀεοϑυβα οἵ 5' γα] Υ οὗ βοαπά, (6) ΟΥ̓ ἱγαηβέοσγιηνσ ἴῃς 10 

ςοπποοϊοά Ψἱ Ὁ59122 ἴο βίαπὰ νὴ 9122. ΟΥἮἉ, ΕἸΠ., Ὁ Ὁ ὈΘΥΌΣ »ῸῪ ὃν, απὰ 
Οστ., "ὮΝ 2 Ὁ). -- 8. Ὁ) 05] 6 οἱ ἐρχόμενοι, Ὀαϊ ὅλ δηὰ ϑγυ.- ςχ, (ἴῃ πηδτ- 

Εἶτ) οἱ εὐχόμενοι ΞΞ ὈΝΘΙ; 88. ς.-αϑτααϑο τῷ ὈΣΠῸΠ (5ε}.), ΟΥ ὈΝΓΌΣ (Οτ.); 
Ἐ φιμὲὶ τεραγαϊὲ ἐπ, « ΡΙΠΔῸ 1.)Ν. Βαυχηδπη ἰηβοτίβ 3. (Βα. ὈΛΣΓΟΣ 

πεν ον; Εϊοά οὶ, ον, --- γν2.}] (Ὁ οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι, ἃ ἀόαθὶς 

τέπάοτίηρ ; Ηοῆπι. Ἰγ)ῆν; ἘΕἰεάεὶ, ἌΓ, ---ο Π3}] (Ὁ σαββάτων -Ξ- γϑῦ (80 

4120 Ηοῆτῃ., Η Ἶτβο ΒΒ); οἵ, 4 σαν, (Βε., πϑι; ὅτ. ὩΨ; ΕΙςαεὶ, γῷ 9; 

Μαγῖϊ, 1 τῶν 
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ΥΙ.1. 4“: ἢ ᾿Αἀάτζεβθεα το ἴῃ συϊηὴρ οἶα5565; δεν “λα αγέ 
εαγεζδος ἱη ΖΊο5} Τῇ 845 νν 61} δ5 ἴ5γαϑὶ 15 πον γυκοά, ἴοτ (1) 
ἴΠ6Γ6 5 Ὡ0 ζοοά τϑϑϑοῃ ἴο ομγἱῦ ΠΧ (7...) ; εὖ, Νονδοκ, νῆο ψουά 

εἶνε ἃ ἰαῖοτ ἀδῖα ([ὴ6 τς οὗ ντιηρ ἄοννῃ ἴΠ6 Ῥσορεογ) ἴο ν.Ἶ, "ἢ 

η6 τεΐίθσεηςς ἴο [δὴ 15 οὔ ρίηδὶ : δηὰ Ὁῆσγῃθ, νῇο νου ]ᾶ τηακο 
ν.ἦ ἃ ἰαῖθ ΒΟΥ Οἢ ΟΥ οὔδηρε ΠΣ ἴο ΠΧ (7.5.), [6 Ῥβορὶς Ῥείης 
δῖ ἐ856 ὑεοδιβε (2 Κ. 155) 186 ρεῆσσγαὶ τϑϑ δα τῃοσὰ ; (2) ἴδ8 
τεηάσπης οὗ (ὅ δηὰ φὅ τοῖο ἀξεβίεε Ζίοτι "' ΤΩΔΥ ποῖ Ὀ6 5υίαϊηαὰ : 
(3) ἴῇογα 15 πο βῃρροτχί ἔοσ ἴα ἰγδηϑδίίοη “τα κα 4 ἴαμα] ἴῃ "5 

186 ιι504] Ιητογρτγοίϊδιίοη, αΖ ἐαςό, σέσμγέ, ἐαγεζες, 15 ΒΌρροτγίβα Ὁγ 

15. 3.2ὅ. --- δεξίσες ἐπ τε γπιομεπί οὗ ϑανιαγία͵ 1.4. ἴῃοβε ἴῃ ϑαπιδγία 
ΠΟ ἃζὸ οσοηβάδηϊ δηὰ ἱμπογείοσα γϑο κ θϑ5,1 ἢοῖ, ἴῃοϑ6 ψῆο {πιβῖ ἴῃ 

τῃ6 δἰσεηρίῃ οὐ ϑδιμδσίδ. ὃ --- λο τρεεΐν ἐλενιδοίνες {16 ελτφῦ 97 ἐὰσ 

παῆοης} Δοεοοοτγάϊηρ ἴοὸ 4ΠΠῆ, "325, [Ὧ6 ΤΌ]ΟΙΒ ἄτα ἤθσα ἀδϑιρηαιοα 
85 γμοίεη, νιαγζεα ὃν πανις (οἷ. τὴς Ἰαῖεῦ ὑϑᾶρα ἰη Νὰ. 11 τ (Ὦ, τό" 
2 (ἢ. “85 4113), τῆεγα Ῥεϊῃρ πῸ σείθσεησα ἰὴ ἴπεθα ψογάς ἴο τῆς 
οΙδ5 οὗ Γυβαϊθτ δηά ϑαπιαῦα. ἢ {1515 “ κέ 2γίπεες ΟἿ ἐλε γε: 

2εορί 97 τἀὰε εαγίλ" (εἴ, Νὰ. 115) νε}] Ἔχργεββϑεβ ἴῃ 1468, ἃ οοζὼ- 
ΙΏΟΏ ΟἿ ἴτοσῃ ἴῇ6 ΘΑι]65ῖ {1Π|165, ἴπδὶ [5γ26] νγαὰβ ἴπ6 τηοβί ὄδχαϊιδα 

Ὡδίίοη οὗ ἴῃ δηζίγε ψοῦϊά. [{ 15 Ὀεῖῖεσ (9...) ἴο τρία ἃ 5) ἢϊ 

οἴδημα ἴῃ ἴῃς ταχὶ δηᾶ ἴῆπι5 βεουγο [6 ταηάοσίηρ ἱηαϊοαϊθα. Τῆς 

Ἐχργαββίοη 15 ποΐ ᾿τοηῖοα] 4 Οἷ. σφδαὴθ ρῆγαθε (νΠπουΐ ἀγῖΉ 16) ἀϑοά 

οὗ Ατηδὶεκ ἰῃ Νὰ. 245, οὗ 5ροἱ] ἴῃ 1 5. οὖ, δηὰ οἵ Απηῆοῃ ἰῃ 

Ὠη. τ, --- ὅιο τυλονι 7ςγαφῖ᾽ς ἄσμδε εογιςς} Οἱ, Εχ. 1τ8'6 2 5. τοῦ. 
ΤὨΘ ρτοποῦῃ τυλο»ε ἄοεϑ ἠοῖ τείεσ ἴο ἴῃ 6 πδίϊοηβ ἡ ἤοτη [5γ46] ἀ15- 

ῬοΟΞβ586556 64," " ΠΟΥ ἴο ἴΠ6 τηουηίδϊ!η5 οἵ Ζίοη δηά ϑαιηδγία, ἴῃ 6 ἰδηά 

ψῃϊοἢ [[5γ46] οσουριθα, ΓΓ ἢοΥ ἴο ἴῆδϑε τηουηΐαϊη5 8ἃ5 ρα θ 5 ΨΏΘΓΟ 

τὴ6 5γ86}1165 Δ55Θ  } ὉΪ]6 ῸΓ νοσβ ἢ δηα ογ ᾿υἀρηησηῖ ; [{ Ὀαὶ ταῖῃοτ 

ἴο ἴῃ6 ῥγηοθ5, ἴο ΠΟΙ 85 ἰεδάοσβ δηά Ἰυάρεβ 15γὰ6] σοπηθθ [ῸΓ 

Ἰυβέίςς (οἴ, 2 8. 153), οΟΥ ἴο τεηάογ βεσνίος ; 88 οἴ, απ. τοῦ τ Κ. τοῦ 

15. 40,5. Ιἱ 5 ποῖ πϑοθϑβασυ ἴο οὔτ ὉΠ ἸΝΞῚ, {|ϊποὺ το υηάοτ- 

βἰδηὰ {6 ἴῃαϊ [ἢ6 Ρῇγαϑβο σοίετϑ ἴο ἴῃ σοτηϊῃρ οὗ ἴπΠ6 ρϑορΐε ἴο {ΠΕ ῚΓ 

ἰοδάθιβ ἴο ἰδάσγῃ ἔογειϊρτηι οὐδίομῃβ; Ὀαῖ ἴἴ τηυδῖ Ὀ6 σοποεάεα (ν ἢ 

4 Αἀορίεά Ὀγ Ὠαῖμε; Οαεῦ. 50 ἰτδηϑὶδίεβ 4. ὁ Ος., Οεῦ., Ρυ. “ΚΙ. 
{ δι. [ Γ΄. (αὶ. Ἡ Εοβ. 

{Δ]., Εος., Μαι., Βα. {ννε., σΑ5., Ὁσ. {1}ΕΠπΠ5. 

δῇ ϑοτὅό., Μδι., ὕπ0., Ηἰ., Ηά., Βα., ϑοδερσ, Ρυ., Οτ, Ὁ. ΠΛ ὴ Ἠοδι, 

"|| 5. Ὗς. 
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Νονδοῖκ) ἴἢαϊ ἴῃ6 ρῆγαβα 15 δὴ ννκυνασγα οὐδ, δηά [δῖ βδοτηδ ουο ἢ 
ψνοσὰ 85 ὍΒΟ τηϊρἢϊ νν 61} ἤανα Ῥδθη Ἔχρεοϊεα. Μαυςἢ τῇδυ ὃς 5δἱὰ 

ἴογ ἴῃς τεδάϊηρ οἵ 45 (υ...), “" δῃὰ βροὶ] ἔοσ 1ποιηβεῖνθβ ἴῃ6 ουβα 
οἵ ἴϑγδεὶ.᾽ (Οἱ. Μαγίι, νῇῆο τεδαβ “" δῃηά πῃ ἴῃς ροάβ οὗ [6 δοιβ6 

οὗ ἴϑτδο],᾽" δηά τδ]]5 1ἴἴ ἃ ζἴοββ οὔ “1 ἴῃς πηουπηὶ οὗ ϑαπηδτίδ." 

--2. 1: οὐεέν 10 Οαέπελ.... ανιατά ἀπά... σα λ] ΜΝ τἢϊς 
νΘΙΒ6 πγυδῖ Ὀ6 σοιῃραγοά Νᾷἅ. 4570. 1152 Κι. 1το.2, ΤῊΣ ἀδιοσιϊηδ- 

τίου οὗ ἴπ6 Ἰοοδ 65 ἀσροηαᾶβ βοτηοννῃαῖ ὑροὴ ἴἢ6 ἂρὲ οἵ [δ6 

νοῖβ86. [5 16 νϑῦβθ8 85 ἃ ΨῇΟΪ6 ἐπεσμγαρίηρ, πα ἰηϊεηἀεά (πῇ εΠοΣ 

ὈΥ ΑπΊο5 ΟΥ̓ ἃ ἰαίαῦ βαϊοτ) ἴο βἰτεηρίῃδη [5γ86]᾽5 οἰδίτη ἰδὲ βῇβ 15 
ἴῃς ἢγβί οὗ ἴῃ παίίοης ὃ [Ι͂ῃ [ἢ]5 οᾶβ86 [ἢ656 οἱ(ἰ65 γα οἱϊβα ἃ5 6χ- 

ΔΙΏΡΙ65 οὗ ὈΓΟΒΡΟΤΥ, δηά ἴῃς διριυπιθηΐ 5: “Νὸο οἷ οὗ γουγ 

δοαιυδίηἴϊδησα 15 πογα Πουτβηϊηρ ἤδη γουγβ ; γεῖ γε ἴχοδὶ Ὑδη ἢ, 

ὮΟ [ᾶ5 γσίνθῃ γοι [ἢϊ5 ὑσγοϑρεσιυ, νι τῆ περὶθοῖ ; [Π6 Ρυμὶϑῃτηθηϊ 

ἴογ τηϊ5 οοπάποῖϊ 15 6Χ1] 6. Ἐ Βυϊΐ (5εε Νονδοῖ) (1) σοῃιθι ρΟσΑσΙ 65 

οὗ Ατηοβ πϑϑάβά ῃο βοῇ δποουταροτηθηΐ ἰῃ ἰμεὶς (ἢ ; (2) [δὲ 
τηθηϊοη οὗ (δίῃ νου ἤανε πῸ τηδδηϊηρ ἰῇ δυο ἢ ἃ σοΟΙΏΡΑσβοη 

ΜΨΏ16 Αϑϑυτῖα δηὰ Εργρὶ ψοα 1 δχίϑίθησε ; (3) “ἴῆδβε Κιηρ- 

ἀΟΠῚ5 ᾿" τηιϑῖ πλθδη (δίηςδῇ, εἴς., ηοὶ 15σγδθὶ δηὰ δῆ. Οὐ, ἰ5 τῇς 

νοῖβα “λγεαίκπίηρ, δα ἰηϊθηαεα ἴο ψάσῃ [5γα6] ἴῃδὶ βἤἣβ, πούγενου 

“βγεῖ 5ῃ6 ΤΔΥ Ὀ6, 5041} Ρογιδἢ ὃ [ἢ [ἢ]5 οαϑδε ἴπ6ϑ6 οἰ[165 ἃΓ6 

εἰτεα 45 Ἄὄχϑιηρ ςθβ οὗ “"μαδοπ ργέαύιφ55᾽ (Ὠ Πνεσ), δηὰ τΠ6 ἀιρυτηθηῖϊ 

ἶ : “1 οἰτ65 ται ᾶνα Ὀδδη ρτοαῖ ᾶγ6 ΠΟΥ͂Ν ἴῃ συ η5, [5146], [1Π16- 

156, ΓΊΔΥ ροτ5ῃ." 7 ὙὉῆε ἰαἴῖευ νον 15 ἴο Ὀ6 δοςβθρίβα (Ὁ᾽.5.).- 

Οαδιολ] (εἴ, πῦρ, ὅση. τοῦθ, Ὁῦῷ, 15. τοῦ; πὴφῷ, ΕΖ. 2733) 15. ποῖ 
Οἰδϑίρβοη, οἡ ἴπε Τιρτὶβ; 1 ποῦ ΝΙῸΣ; 8. ποὺ Κυ]δηϊ, τη Ποησὰ 

ἴῃ τῆς ΕΡοηγτα Οδηοῃ ἢ 85 σοηαυετεα ΌΥ ΤΊρΡ Αἰ ΡΙΊ65οῚ 11Π1., Β.Ο. 

η48 (ΞΞ τθοάδγῃ Κυϊίδηδοι, 5ῖχ γα ]]Ὲ5 ἔτοτῃ Ατρδά ; οΐ. (δῖῃο δπὰ 

Ατρδά, 15. 1ο᾽) ; 4 ποῦ Κυῃπυΐυα (ΚΙΠ4114), ἀρουΐ βενθηῖγ- ἄνα τα }]65 

ποσί οἵ Ηδπιαίῃ, βουϊῃεαβὶ οὗ Απιϊοοῦ, σαρ δὶ οὗ Ῥαίϊη ; "" Ὀυϊ, 

ΡῬΟΙὮΔΡ5, ἴὰς Κυϊυηα Γ{ σοπαυοσεα ὈΥ ϑαγροῃ, 711 Β.0. -- “αν»πηαί 

2716 ργεα 7] ΤῊς τηοάδτη Ηδηλδῇ (ἢ 20,οοο ἱΠΠΔὈΪ 415), οἡ ἴδε 

“8. Ἐν., ΗἸ., Κ α., Οτ., ΕΞ. (μνορά. 138), Ὁτ. 

 Βα., Ῥα., ϑοῆγα,, Νε., Νον. 1 Βα., Οὐ. ὁ. αν πβοη (5πι ἢ 5 2 8.1). 

Ι α. δπιῖῃ, 7λΔ6 “4: νν. Ἐ2ομγρη ζαάμον, το; ΔΝ ΚΙ. στοὰ. δαδ. τ. “411. 225: 
ΤΊοῖο, 8αὖ.-441.:. σεεελ. 230. 4 ΗἩ. 6. Τοιιείη5, .58.4. . 61. 

58 Ου. δα: Ζεξωκ εὐ ά ες έδαία, 43; ὈΪϊ. οἡ 15. τ:οϑ, 
Ὁ]. δα. χ25, (ΟἿ. 11. 143. 
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Οτοπῖεδβ, 1:50 Π11165 βου οὗ ᾿Ὠδηηδβοι5, ἴἰἢς που ογητηοβὶ ᾿ξ οὗ 

186 τοΥΠ ΟΥΥ Ῥσοτηϊβδθα ἴοὸ [στο] (Νὰ. 345). Αἵ {{π|65 1ἴ ννὰ5 ἃ ραγί 

οὗ 186 Ι5γ86 } {158 Κιηράοτῃ (845 υπάογ Πᾶνα δηα ϑοϊοιλοῃ, 115 Κη 

Ὀείηρ Τοὶ, 2 5. 85, δῃηὰ ρϑιῆδρβ υὑπάσσ Τεσγορθοδη [1]., 2 Κ. 145. 
Απι. 613); δἱ οἴπεσ {ἰπγ65, 1 γα ἰηδερθηάθηϊ δηά δ᾽] ὰ ψ ἢ πεὶρἢ- 

ὈΟΠῺΡ παϊϊοηβς δρδϊηϑδὶ Αβϑυσία, ἃ5 ῇδη ἴἴ ]οϊηθα ψΠὮ ὅυτα δηὰ 

ἴϑτδεὶ δραϊηϑὶ Θῃδι ΔΉ θβοσ 1. δηά ννὰ5 ἀεοίδαϊεα, 8ς4 Β.Ο. ; οΥὁἁ ΜΙᾺ 

Ἰυάδῇ, δραϊηϑὶ Τιρ ΔΙ ΡΙΙ σασ 11Π1., 741; ΟΥ δραϊηϑὶ ϑαύροῃ, 720, 

ἤδη δἵ ἰδϑὶ 115 50 δ] δοϊίοη νγὰ5 σοτρὶεῖθ. Αἢογ [ἢϊ5 ἀαῖς ἴδ 15 τοὸ- 
[εὐτο ἃ ἴο 88 διγη ἰϑῃϊηρ ΟΟἰο δῖα ΤΟΥ Θαιηδσία, 2 Καὶ. 1723, δῃά Ἵοη- 

ΚΑΙΠΙηρ [5γα 61} 5} Ἔχ ]65, 15. 11}}.".--- σαί οὗ τ. μίεαπες Τἢδῖ 
οης οἵ ἢ Π15114᾽5 ἢνα οἰτ65 ἡδαγοϑὶ (οὗ σ 8. τ7.22) 1υἀδῃ᾽ 5 Ὀογάεσ 

(υβοῖμοσ 1 15 τὸ θ6 ἴαϊκθῃ δ5 727) 5 ϑαβελ, οὐ διξγίω, ἢ οὐ ἴο ὃς 

ταραγάςα 825 ὑηΚηον 8). [{ νὰ5 ἀεϑισογοα ὃν [0ΖΖίδῇ (2 (ἢ. 265) 
δρουΐϊ 760 Β'σ. Ηδστα τοϑιἀεα Ἐδρδδίτῃ (7.5. 113 2 5. ,ιδϑ). Οἱ 
σύμ “εήμαάϊΐνι, ΟΟΖ. 11. 89, ο1.|} --- 43,,γ,ε ἐὰεν ὀείγ ἐλαη ἐλέεέ 

ζίησάονις 7 Οὗ ἐς {λε1γ δογαἶδν ργεσίογ ἠάαη γομ7 δογαφγ 7] ΜΝ Ώ 

τῃ1ς τοηάθσηρ [Π6 56ῆ86 5, Ασα ἴῃε οἱζί65 7υ58ῖ τῃηθηςοηδα ἔδίγοῦ 

ἴ4η ἴῃς Κίηράοπηβ οὗ ϑσγδθὶ δηὰ Ἰυάδῃ ὶ' Νο; ἔοσ ἀοά 85 50 

Ῥυῃὶϑῃηςα ἴΠ6 πὶ ἴμδΐῖ [ΠῸΥ ἅτ τεἀυσεά ἰὴ 512..7 Ηον υηρταίεί), 
{Ποσγοίοσο, γοῦ ἅγθ, ἴῃ νίαν οὗ 4]} ται (ὐσοά 45 ἄοηδ ίοσ γοι αῦονε 

γοῦ [6] ]ονν5. 5. ΤΠ αιοβίϊοη 15 Δ εγοα στη δονοῖν Ὀγ βοσς 7: 

ες ; τῃογοίοσε ΟΝ ἰΟΟ] Ἰ5ἢ 1ἴ 15 οὗ γοιι ἴο γεπηδίη σάσγοῖθϑβ, μανίην 

866ῃ [6 ἀονη8]] οὗ ρϑορῖὶςε ΠΣ Ῥοννογία! [Δ γουγϑοῖνοθ. ΘΟΠΔ6 

1ΔΚ6 ἴῃ6 ΠΠ 5 δσίίοἷβ, ἰηβιθδα οἵ ἱπιοττοραῖίνα (οἴ. (5 δηὰ 2), ἀπὰ 

[Δ 5]Αἴῖθ 85 ἃ οἶδ 56 ἴῃ δρροϑβϑιτοη ψ ἢ ἴΠ6 Πδτη65 5ῖ ρίνοη, “τῆς 

δεϑῖ οὗ ἴποβα Κίηραοπηβ.᾽ 1: ὙὍΤῆε ψογτάς αν Ὀδθη ρυΐ ἰὴ τῃ6 

τοῦ οὗ ἴῃ6 Ιοδάδοτϑ, ὃ ὃ ϑαγίηρ : (Ὁ 290) τάοτες τυλίεά αγε ὀείίν 
ἥλαη 1λέεε ξίηραάρ»ις (7μδὲ »ιεη οηφα7), ἀγα] τ96 17. ὧν ἴς ἂς ργεαΐ 

ας γομ7:, ---- [ἢ15 15 ἴῃς Ὀοδϑίηρ οὗ ἴδε Ἰεδάθυβ. Τῆς τοηάοηηρ, 

4γε τἦεγε ,αἰγε7γ ξίηράονις λαπ 1΄ῴεεέ (1.ε. Καΐησλ, εἴς.) ὃ Απά γεΐ 

ἤλεν γέ μοί 590 ἐαρρέ ας 1264 ἑασπάᾶ οὗ 7 γαεί, ἄοθς ποῖ δάά τηυοῇ 
ἴο ἃ Ὀεϊζοῦ υπάοσβιδηάίηρ οὗ ἴῃς ἰαχί ; Ὀὰϊ ῬΌΒΕΥ ννᾶ5 Δρῃσοδοῦ- 

50 ., (Ο7.11. γῆ, 143; ΟΑΞ5. 177: ΒΒ], δα. 66, ττο; Ὠ]. ῥα. 275-8. 

1 Ῥογίογ ἴῃ 5πιῖὴ 5 22.1; (ῃα. 228. 7 αυετίη, ϑμαέε, 11. το ζ, 

ᾧ ΟΑ5. 26. το4 ξ(.; Ὅτ. ΠΟ. 1. ΒαΑ]1, δύρλ ον ἐλε Ξα-ί, 93, 186. 
{ν4., Μαιι. 44 80 Εοκ., ΗἸ., Ηἁ., Εδιυςς, Μίι. 

Ἡ ϑεμγό., Κῆο. ζ δῖε, Μίοἢ.  ἐῥᾧ Θεποερρ, Ουη. {|| ὅγε. Ὁγ Μίε. 
Ι, 
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ἴῃς ἴῃς τπουρσῆϊ ἤδη ἢδ τηδάθδ ἰΐ πηθδη, “ Ατς ἴπου, ἴϑγδοὶ δηὰ 

]πάδῇἢ, Ὀεῖῖοσ ἤδη ἴῃ656 (2.5. (διε, εἰς.)}} ὙὩΤῊΪβ Ἰοδά υ5 ἴο 

οτηθηα τἢς ἴοχῖ (7.5.) ΌΥ Βυρρ  γιης ὩΣ δηά σπδηρίηρ [ἢ 6 ροϑβὶ ἴοῃ 

οἵ [ἢ6 ῬΓΟΠΟΣ ΔΙ] 5 ΠΧΟΒ: 417.6ὲ γε δεύϊεγ ἠλαμ 2λέδε ζίηραάονς ἢ 
75 γομ» δογ(ἶε7 ργέαίγ λαμ τᾶς ἐλεῖγ ὀογάφ» 7] ΤΠΘΥ αν ρεῖ- 

564, ἅγα γοι ποῖ δἰταϊὰ ἰῃαϊ γου, ἴοο, Μ}}} ρϑγίβϑῃ  ΤὨϊ5. ἰηΐοῖ- 

Ρτεϊδιίοη 15 ἴῃ ἴτιοϊ δοοοσά νι Νὰ. 4235. ὙΠῸ τηϊβ ἰηϊογρτοϊδίοη 
1 ὈδοοπΊΘ5 Οἶθασ δὶ ἴῃ 6 νϑῦϑθα 15 δὴ 1ηϊογροϊδιίοη ἔσγοσῃ ἴῃ 6 δὰ οὗ 

ἴῃ6 αἱρῇ σεηΐυτΥ (0...) --- ὃ. ζλσο ῥοείῤογε τε “α) οὗ εαἰα»1»} 
ΤῊΣ σοπηδοίίοη οὗ [5 ἢ ν.ἦ 15 νϑῦν οἷοβα οι Ἰορίοα!ν δπὰ 

δτατωτηδίίοα!γ. ΤΏδβο ἰθδάθσϑ, {κὸ ἴἤοβε ἀδβογ θα ἴῃ 15. ς "5, μυΐϊ 
ἴατ ΔΉΑΥ ἴῃ6 ἀδγ οἱ ἀἰβαϑίοσ, 2.5. ἀθείασε ἴῃδῖ 1ἴ 15 ἴασ ο, οσ δεῖ 
ἃ5 {{1ἰ ΘΙ [ΔΓ ἀνναὺ (οἴ. οὗ 15. 2212 66). ---- 44 ἐατιοό 1{ε τεαί οἵ 
υἱοίσπες 0 εορῃθ πεαρ} ΤῊΪ5 ΠΊΔΥ Τοίοσ ἴο {ΠΡΌ 415 ΟΥ̓ Ὰ[ἤΤΟΏ65 ἴῃ 
ΜὨΙΟὮ νἱοίδησα 15 ἴῃ δυῖϊμουιν ἰηβῖοδά οὗ Ἰυδίος, ἴῃ6 ψοτὰ τ 

είηρ ἃ ἰθοῆηϊοαὶ ψοσά ἴοσ ἴἤγοης οὔ Ἰυἀ!]ςοϊαὶ 5εδῖ ; οἴ, Ρ8. 122 
4, ΟΥὙ, ῬογΠΔΡ5 Ὀεῖζοσ, ἰο ἴῃς της οὗ Ἰη]υ 5 6.5 Ασςοοτάϊηρ ἴο 

8016 { 1ῃ6 56εδῖἴ οὗ ν]Ἰοδησα ἢδ5 γείεγθησα ἴο Αβϑουτίῖα, θα τῆς τεΐο- 

ΘΏςΘ6 5 σΣαῖῃοσ ἴο ἴῃ 6 δῃηοουζαροιηθηῖ οὗ ΟΡ Γαβϑοὴ ἰῃ ἴῃ6 τηϊάϑὶ 

οὗ 5.86]. 1 

1, »}] τ.5. οῃ 518, Ἐο]]ονγεὰ ΌΥ δος., Κ δ. 321 ὁ; οπαγδοϊογίβις οὗ 1918} 5 
βίγ]ς, τᾶυεὶγ πιεῖ ἢ εἰβενῆεγε; Ατὰ. κἷ8. ΜΙ. 21: ΗΌ. 2562:; οἴ, Εν.8 227 ὁ. -- 
Ὁ). 95] Απ ἰηϊγαηβιῖνε 86]. ἔγοτλ νῦ. δ Φ ΞΞ ἴο Ὀς αυϊεῖ, 8 τοοῖ οσουστίην 

4150 ἰῃ ϑγτίας δηὰ Εἰδιορὶς νυν] ἢ βᾶπιὲ το ηὶηρ 85 'η ἤεῦτεν. Ετοτ ἰοττηδί οι, 

οἷ. Ὡ»ὺ; Βα, Λ.8. 143α; δῃὰ 5ῖδ. ὃ 230. --- ΦΝἊ] Εσυϊναίοηϊ ἴο ἃ βιυρετὶδ- 

εἶνε; οἷ, Κῦ. 209 κ΄. --- 3. 53. Ατἴϊοὶς οὐ ςα Ῥείοτε Ἃ ἴον βαῖκε οὗ δΌΡΒΟΙΥ, 

ΟΚ. τ26ς:; οἵ. Κῦ. 334 »͵ρἢ δηὰ 337“. ---τ σφ 2] ΕοΥ Ῥγοραδῦ βᾶσηββ ἢ 

οἱ. ρεη., οἴ, ΟΚ. 125 ἀ; Εν.δ 286 ς. Ατίϊοϊς οτοϊεὰ 43 ἴῃ Οη. 1ο}4, εἴο.; οἴ. 

Κό. 295 Λ --- Ὁ)2.ῶ5] 80). οὔτε ὰ ἴῃ ΔΗ͂Σ; οἴ. Εν. 203 ὁ, 1. --- 8. Ὁ5} 
ΟΓ, 15. 666 ἴογ ον), Ηἰρἢ. ρίορ. οἵ τ), νυ. Οεί, --- ον 5] ὁ ἱπισοάυοςϑ 
δεος., οὗ. Ηο. 1ο3, ἃ οοἴηπιοη Ατγδιιδαὶς οοπβίτυςτοη; Εν..8 282 ες, Δ. ὃ 100, 

γπι. 5, Κῦ. 2809 ἅ. --- Ἰγ22Γ.}] ΕἸπΙῖς νὉ. οοπξ. Ρῥῖορ., οἷ. 27 5Γ, --- 2Φ] Βατίδ, 

ΖΟΛΟ. ΧΙ, 619, οοπποοῖβ (ἢ 185 ψῖὰ ἴἢ6 ΑἸ8Ὁ. ιμ᾽ Ξε ἴο ψαῖδοσ; οἴ, 

Κό. 210 Κα , 

4 (ῇ, ΟΑΒ. 1. 174. ἘΡῬα, 
180 Ὠρδγϊν 411] οοπῆπι. ὙΏοτα ἰ5 πεῖ οσσαϑίου ΠΟΥ Ὀδοῖ5 ἴογυ ἰἢς υἱοϊεηῖ 

δπιοπάδιίοη οὗ Ἡοῆπι. (ν.:.)}, Γαγηἰϑῃίπρ ἴῃς ἰταηϑϊδίίοη : γὲ τὐᾶο ἀαὶν ἀενιαπά 

μργετἰ [ἐγ ὄν], απα ευενν δαδόᾳαᾳ γεφεὶγε μηγίρλζεσις [ φαΐ"); οἴ, ὅ. 
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4. ΠΟ] (ὃ κατασπαταλῶντες -- Ὀθ, τ Αταπιδὶς ἴοσος (ο].); 80 
ἘΠ ἀαςεῖνες. το 5 0] (ὃ αἀά5 γαλαθηνά -- ΞΞ ΟΟΨ οὐ οὐδοῦ», ψηϊο ἢ τοβοιιῦ 6 
ὈΝᾺν (να.). -- δ. οτο5] 65 ἐπικροτοῦντες ; (88 ἐπικρατοῦντες; Οτ. ὈΡΡΠΠ, 

ΟΥ Ὁ ὈΡΌΠ. --- Ὁ] Οτ. .)0. τ ὅ2)] 65 τῶν ὀργάνων; ὦ »1Σ; Ῥ 2:αὐεγεΐ; 
Δ κ|'3). τ ὙΠ] 66 ὡς ἑστηκότα, νΜὈΪοΒ Οαρρο]]ὺ8 οχρίαϊπεὰ α5 ἄμε ἴο 
οοπξιϑίου υἱ ἢ Ὁ, δπὰ Νοὶ. δ ἃ τεδάϊηρ οἵ Ὁ12 ἔγοτα ὉΥῚ, ἢ] ]ς Η γβοδὶ 
βυρν. [δῖ ἴΠο6τα τδύ πᾶνα ὕδθηῃ ἃ σοτγυρίΐοη οὗ ὩΣΔΑΥΙΔ ἱἰπῖο ΕΣΤΩΤΑ. 
ΟΥτ. 59. Ι͂ῃ ΔΩΥ οᾶϑεὲ ἴπε ρῥῆγαβε ἰβ ὈγΟΌΔΟΪΥ 8 ρἷοββ, βίπος ἰξ δα8 τὸ 
Ῥίδες ἰπ ἴῃς ταείΐσγοδὶ βιγυοίατε οὗ εἰϊμοῦ ἴ8Ὲ ργεσεάϊηρ οὐ (ο]ονίηρ ᾿ἴπς ; 
οἴ. Ὧν ἼΡΟΤΠΝ, 15. 87; 80 Ρεΐειβ (λίεόγ. 11. 175}, σε. (4:8.), 1,μδῃτ, δἰ δ. 
-- σὺ νη] Ἐ διίανενμρ τε λαόεγε, (ὦ ἐλογίσαντο. Β5Ζ7., -.ν. πΌτπ, βαρ. 
ἴμαῖ ἴῃ Ὁπῦὴ 1165 4 ἀεγίναϊϊνε ἴτοιῃ προσ, οἵ, ΠΣ, -- ὙΦ 2] ( καὶ οὐχ ὡς 
φεύγοντα, δοοοτάϊπρ ἴο Χο]. ΞΞ οὖ τον Ὀυϊ δοοοτάϊηρ ἴο Ηἰγβοδί, ἀυς ἴο ἃ 
τεδάϊηρ ἴζοτη Ὅν τε Ὁ. Οτ. ον Ὅ55, Νον. ον 55; ; 80 Οοτὲ (ξ».). ΕἸΏ. 
Ἂν Ὅς, βίπος ἰγδάϊίου ἀοεβ ποῖ δϑοῦῖρε ἴο ᾿ανίά ἴῃς τιδκίηρ οἵ πιυβίςαὶ 
ἰμδίσυμηεηῖα. (Ὠς. (2.42. 7., 1808, Ρ. 334), τεβίογες ἴῃς επίϊγα ν. [8 -- 

3) ΠΡ ὈΛΊΦΙΌΣ 
Ἣν Ὀγρῦ ἸΠΌΦ 

ὟΝ ΡΪδὺ οὐ {ἰπυρτοὶ ἀπὰ Βδγρ, 
Απὰ τε]οῖςε αἱ ἴῃς βουπὰ οἵ βοῃκ. 

(Εἔ 15. 21132) Μαιῖὶ τεαάβ ν.δδ, νὴ ὈΡΘΠ ΛΣΦΤ2 ὙΥΊΣ, τπο θ.. 15 Ῥ 3] 

δ τὸν διυλισμένον οἶνον ΞΞ 1)» ὕῃτθ; οἵ, 158. 2 Ρ5, 127 (ο1.); 50 ᾧ Ἰ;δαω 

; Ἔ υἱρεσε ἐπ ῥλέαϊίς; Ὦ αἀᾶβ ἡθ51 τΞ  ηρ». Οοτῖ, 79») ἡ) 9)Ὸ2 (80 Ναἱ.), 
οζΥ “ ἍΝ (οἴ. 76. 48:1). Οτ. 2 (9ο ΕἸΒ., Ηα].). --ο 'ὅπ)] τ. ὑπῷ), 
ἔτοται ὅπ; οἵ, 76. ςδ8, ,δὴγ ρῥίασεβ 56 θεΐοτε δ, 6 Ματιὶ ἱγαηβροβαθβ δὺ ἴο 
ἴο!!ονν 18, --- Ἴ. ο50)] (ὃ δυναστῶν -Ξ Ὁ (γα., Νο].).. ---᾿ οπυλο ΠΛ] (δ χρε- 
μετισμὸς ἵππων ἐξ ᾿Εφράιμ, Ρεγβδρβ τεδάϊπρ Ὁ (ϑο Οειῖ.; Ῥυΐζ οἴ. Νο].). 

Σ. ὁταιρεία τρυφητῶν; ὦ φαλαθ «τῶ Ἰγεὐ, ῬοΥδδρ5 τεδάϊηρ ὉΠνῸ 

Ξε ὉΠ Ὁ (8ε}.). Ἐ ᾿μοῆὸ ἐατυίοηδέτέπε; σι Ἰ 3 3ὉῚ ΤΠ} Ὁ ΠΝ). 

4, γλο ἤἄε οπ υογν εομελές} Οἵ, 4,413, ὝΠεβ6 ψοσο σουοῇθβ 
1Ἰη1|δϊ ἃ ψιτῇ ἰνοσυ, δυο 85 ἴῇοβα ψῃϊοῦ Θοηηδοῆοσι ἴοοκ ἔτοιη 

Ηεζοκίαῃ." Τῆς υ86 οὗ δυο ἢ σουοῇδ5 ἰπαϊοδίθα [6 ἸυχυγΥ δηά 
56 ἰπἀυ]ρεηςε οὗἉ {[Πεδιϊπ165. -- 46] «ἤν είελ ἐλονιδεῖυες οὐζ βολι ζἠε17 
ἄνα] Ἐδίξγεπος ἰβ ἰηϊεπάθα ἴο Ἰγίηρ αἱ τ1ῃε ὙΔΌΪε ; ἰἴ ἀοεβ ποῖ 
Ἰηοϊθάς [6 ϑροοεϊῆς 1464 οὗ “τοιρίηρ,," ἢ ποῦ ἴῃδϊ οὗ δρυηάδηϊ 

ΚΔΡΟΒΊΓΥ ἢ ΜΙ ἢ τΠ6 αἀϊναῃ τῦαβ ἀταρεά, ᾧ ποῦ ἴλ6 τμβουρῆϊ οὗ 

«(ΟΟ7. 1. Ῥ. “86. 1 ϑοῆῃτγὅ, {Κ'. 
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ἀγα η 655," Ὀσΐ, ἸῺ ροΏσΓαϊὶ, 411 οὗ [ἢ 656, ΘΙ Ρἢ 4515 Ὀεϊηρ οἰδοεὰ 
οὔ ἴἢ6 τνδηϊοῃηθβϑ δηᾶ ἐχίσαναρδηςε οὗὨ [πεῖς σοηάιποῖ ; οὗ, 15. 22} 

ἘΖ. 23.5.--- Σαν»ιός ομέ οὗ 1706 οςξ] 1.5. ἴῇῆοβε σάγθίιγ βαϊθοϊθα 
ἴτοπὶ τῆς Ποοϊς Οὐ δοοουηΐ οὗ βρθοῖδὶ ἐδίηθϑθ ΟΥ (ΑΙ ΠΌΠ655, 

οὗ. Πὲ. 323 1 5. 15,7 ταῖμεσ 1ἢδὴ ἃ βρεηῆδγαὶ τείεσθηοε ἴο δὲ 
ΘΔ ἢ οὗ τἤοβ6 ῬΟΙΘοΟἢ5 ΨΟ ἃῖα τοσἢ δῃουρῇ ἴο ἤᾶνα ἤοοζ(β. ἢ - 

Οασένες ,χχονι τὰς »εαεί οὗ τς τα] 1.6. εαἰνεβ τεαγεα δι Ποῖ Ά}} 7 
ἴῃ ἃ 514]}, ἃ ρίαςθ ἰῇ ψὩοἢ ΤΠΘΥῪ ἃγα ϑῃϊ ὉΡ ἸΏ ΟΥΘΙ ἴο Ὀ6 ΘΑ5}}Ὺ 

ἑλιϊθηθὰ. (ΟΓ 1 5. 283 [ε. 4653 Μα4]. ,42.---ὅ. γλο μοΐγ] ϑεὰ 

ΒΔ ΔΒΓ ΔΙ οὗ ἴῃ 6 πχιβὶς τοηἀογεα δ ἰθαϑίβ.Ό Τὴ ἰάθα 15 Ὡοΐ 
{παῖ οὗ οΤαϊ ΠΑΤῪ βἰηρίηρ, ὃ ποὺ ἀδηςσίηρ, [ὈΠῸΣ οοοϊηρ, Ἷ ΠΟΥ ᾿νδηΐοῃ 

51} τ} ΟΥ 5οῆρ," " ΠΟΙ Ῥαγίίηρ ἴῃ6 105,77 ὩΟΣΓ Ὀυηρίηρ, ἀοϊηρ 

βοιη)ετϊηρ ρσαπγχαΐυσεϊυ, ἔ{ ποσ ἰοδάϊηρ ἴῃ ἴῃς τὶς νι πουϊ να 

ἴοσ ἴῃ 6 ῥγοϊεβϑίοηδὶ τη βὶ οἰ ἢ 5, ὃ ὃ ὩΟΓΙ ᾿πιρσονυ ϑιηρ 14]γ ἘΠ}; Ὀαΐ οὗ 

ἀοτιβϑίοη, ἴο ἱμάϊοαϊς ἴῃῆ6 ῥγορῃθῦ δ σοηϊεπηρί “ ἔοσ ἴῇς ροσῆδρϑ5 
ΤΟΙ ποῖ υῃτηιδὶοαὶ δοηρβ ΠῚ ΜΏ]Οἢ ἰδαϑῖς ῈῚῈ δ] νεηςα " 4Ά -: 

οἴ. 15. οἷξ χ45. --- 70 τῴε τομπα 97) 1ζ6 λ472} Αποίῃοσ σεηάεοσίηρ 15, 
ἐπ σεεογάκσηες τὐὰ, εἴ. Ὃ ὃν ἴῃ Οη. 427 Εχ. 2421». 278. 3ὶ --- Ζιξε 
αυϊα 1ί τ 158 ψοτγὰ 15 ρεηυίης, ἴμ6 Ἰεδάοτβ οὗ ϑγδϑὶ, ῇοσμῃ (ἢ 6 

Ῥτόρῆεῖ ψουἹὰ τοῦυκο, ἅτ ποὺ Ὀσοιυρῃϊ ᾿ηἴο σοιῃράσίδοη ἡ ἢ 

Ὠανϊά. ὌὝΠΟΥ ἃῖο κα ἢϊὰ ἴῃ ἴπαῖ χςν) ἄξυΐέ 7,07 ἐλεγιδείυες 

ἐπείγμηοηῖς οὗ 5οη60]) Τὶ 15 ποῖ ἃ εοηγασί, ν1Ζ. Ὀδίν ἢ ΓΠΕῚΓ 156 οὗ 
Ἰηϑι Τα] Ὠ5 ἴοσ δι ϑοπηθηῖϊ, δΔηα ἰῃαΐ οὗ αν! (ΟΥ νου ἢ 10." ΝΟΣ 

ῖ5 ἰ οοττθοῖ ἴο στη οσ {7 “ΠΟΥ ΤΠΙΩΚ, ομαΪγ ἱπΠ]ΔρΊΏ6 ---- τῆλ κο 

[ὴ6 τηϊϑῖακα οὗ ϑυρροϑίηρ ἴῃαΐϊ [Π6 1ηϑ ΓΘ 5 ΔΓΕ ἔογ [6 ΤῺ ἃς [ῸΓ 

Ὀανιὰ." ὥὡϑπ Ξῷ Ζευΐτε, ἱπυεηΐ, νη τεΐεσεηοα ἴο ἴη6 ρορυϊασ ἰάθα 

(αὶ αν! νγᾶβ8 δΔῃ ἰηνθηΐοσ οὗ ᾿ηβίγυμηθηῖβ. Νὸο οἴδεγ ρᾶϑβᾶρδ οὗ 
ΘΑΥΠΕΙ Τἰπλ65 5ρθ 8 Κ5 οἵ Παν!ὰ 85 ἃ ροεῖ οἵ σηιϑίοίδη. ἔ{ Βαΐῖ τῃϊ5 

τοίογθησθ ἀοθ5 ηοΐ ΡΥ τμδῖ ὨΪ5 τορυϊδιίοη Πδα οηἷν ἴο ἀο νι 

ΒΘ ΑΓ τηιϑῖο. 8838 Τῆς δνιάδησα 18 νΟΓῪ βίσοηρ, οόνόνοσ, ἴμαὶ ἴῃ 6 

ΜΟΙ ἰ5 ἃ ρἷοβϑ (0.5.).--- πο μηθηίς οὗ 5050] Μυπίοαὶ ᾿ηϑιγατηθηῖς 

4Β4., να. τοπάδιβ “ δυϑρεϊϑβϑθῃ ϑϑὶῃ, " νὨΙοἢ 56 ἀρφριονεὰ Ὁγ Νοῦν, δῃὰ οἰϊες 
ἐϊ5 ἀρρ!οσδύοῃ πῃ Αγδρὶς ἴο δηΐπια]5 ρδϑίυσίην ἔγθοὶυ, δἱ ΠἰθΘτγ, δὰ ἴῃ ϑγτίδςο ἴὸ 
ν11ἃ δπὰ ταρδοίοιβϑ Ὀδθαβίβ. 

1 ΒΔ. εἰ αἰ. [ ϑίπι. Ἠ ϑοδῦερ. δή Ηα. 
{Μαυ. 4 ϑοῆτό. ΤΙ Εν. {|| τ. 
δ Εο5. Φὸ ΗἸΙ, Κα., Νον. “1 Μιι.; οἷ. Ηοὔπι. ΖΑ͂ Μη. 111. ττ4. 

406 Τοτ,, (Δ]., υ5., Εο5., ϑοῆγό, ΤῊ Εδυβ5. 
ΤΗ 8.0 Εν. Μιϊ. δῇ ννε., Ὁτ. 



ΝΙ. 4-7 149 

υ56 4 ἴο ΔΟσΟΙΏΡΔΩΥ τῆς νοΐςα ; Ὀυΐ [ἢ6 σοπῖοχί 15 ηοΐ ἰδνοσαῦϊα ἴο 
16 4]]υδίοη ἴο ἰῃϑιτιηιθηΐῖθ, ἤθησα (υ.5.) ΟΠογη δ᾽ 5. ϑιρραβίοῃ, 

φοΐες 97 τορρ, ΕἸΏοΙο 5 τυογας 97 σομρ, Νοιννδοκ᾽β σά ζιίηπαάς οὗ 

σοηρ, Ἀπ Μαγι!ς ἐορδ16127, Τλερισεέσες ἤἄξε “αυτά ἱμ τὼς τημαΐξ7- 

σζαπαϊηρ ο7 σοηρ. ---- θ. ἤλο ἀγίπξ (75,051) δοτοίς ο7 τουΐρ 61] ΠΟΙ͂ΟΣ 

ἴοκϑη οἵ 56] ἰηάυ]σεησθ. [ηϑϊοδα οὗ ἴῃς οταϊηδγυ ἀπ ηκίηρ-νο55Εὶ, 

1ηὴ6 ψοζὰ 5 δἰ ρ]ογεαὰ ψὨοἢ 15 Ἰδίοσ υϑεα οὗ [(ἢς6 νϑϑ586] τότ 

ΒΙΟἢ ὈΪοοά νὰβ ρουγοα οἵ [σον (4564) οσ βδογίῇοϊδὶ ρυτ- 
Ροβε5 (Εχ. 388 Νυ. .“1" γ3 Ζο. οὐ 1433), τ1ῃ6 ἰατρα 5'Ζὲ ἴυ5 Ὀοίηρ 
ΘΙ Ρἢ451ΖΘα. --- τὰ ἐλε 3γ:: οὗ οἱἦς ἐἦεν αποΐμέ ἐλεγνιεεένες Αποίηῖ- 

ἴηρ ἴῃ δῃσίθηῖ [1Π165 5] πἰβ 6 α ποῖ ΟὨΪΥ σοηβθοζδίίοῃ, Ὀυΐϊ Ἰογου θη 655 

(οἴ. ΡΒ. 23 92} 15. 61 Ε΄. οὐ ψ] ἢ 10). τ νὰ8 ἃ Ὠγρίεηϊς οὐι5- 
ἴοι, βῖἴῃσθ ἴπ6 ΟἿ] σϑίτεϑῃθα [ῃ6 5Κίῃ δηᾶ βοινθα 85 ἃ ῥτζοϊδο[οῃ 

δραϊηβῖ ἤθαῖ. [Ι͂ἢ [ἢϊ]5 οἂδα ἴῃ6 ,γ2 977 οἱέρ, ἐ.5. τὰς οδοϊοσϑῖ 

οἶἶ5, ᾶἂγθ. δι ρογεά. Τὸ οὐ δῃηοίῃτηρ ὰ5 ἃ σὴ οὗ τηουτγηϊης 

(2 5. τ )ῦ τ4ὖ).---ἡμπά αν ποῖ ργίουε 707, “6 ὀγεαεὴ 9. 7ρεῤλῪ] 
ὙΠΘΙΓ τ ηθ. ἃΓῈ 50 οσουρίοα ΜΠ ἴῃ6 τϊσῖῃ δηά ἸΟΥ ἴπαϊ τΠ6 } 

[Δ]] ἴο 566, δηά ἔδησε ἴο δρρτεοϊδίθ, ἴῃς ἴθυτῖῦ ] 6 Ὀσοδοὴ οὐ ψουηά 

ΜΏΙΟΒ, ἰὴ ἴὴ6 δᾶσ ἔαῖυσγο, Ψ1} 6. ᾿ἰηβιοῖϊοα Ὡροὴ 5τα6]. ϑυςοὴ 

ἃ βἰρῃϊ δ5 ἴῃδὶ νηοῦ τἢ6 ῥσορῆθί ἢδ5 ραϊηθα ψουἹα τηᾶῖα ᾿ἤθτὴ 

βίοῖς ἴῃ Ὀοάγ δηά ἴῃ τηϊηά (οἴ. τ 3. 225); ἴῸσ ἃ ρτεαῖ δῇήμηιοιοη 

ΟΥΙ ονοσῖδσγον (οἴ. [6. 8.1.3) 15. ΔΓ ἂδἱ δηά. Τηϊβ5 ψοτὰ ὄὀγεσελ 

ἄἀοοβ ποῖ σεΐίδσ ἴο δὴν βρεοϊῆς ρο]ῖοαὶ ἰηϊσιρας," ΠΟΙ ἴο τῆ6 

ῬΙΓΘδθηΐ εν] σοπηαϊποηῃ οὗ [Ιϑγαθ], 7 Ὀυΐϊ ἴο (ἢ6 ἔχζυγα σδἰδη 
ΠΟ ἀνθ ΠΟΥ͂ [Ὠτγεδίθηβ ἴῃ6 πδίίοῃ. } --- . 77 εγεογε, ποι] 

Τῆς ποῖν ἰβ Ἰορίοδὶ, ταῖμεσ [ἤδη τειηροσαὶ, Ηο. 2} οἵ. --- Α12 2)6 
ἀεαί 97 “δε εαδέγνε:] ΤΏΘ56, σῇ ψγεῖθ ἀδβοσ θα ἃ5 ἴῃς ΓΝ Ἢ 

ΠΣ, Ὁ3[9, 5041} ροὸ ἰοτί ἢ: αἵ ἴῃ6 ῃοδά, ἴῃ ἴῃ νϑῦγ ἰοσείτοηϊ ; οἵ. 

: 5. οὗ ΜΙ. γ13.--- 456 {6 τὐομ 977 “6 δαπφμεοίογς σλαΐ εσαςε] 
ΤὮς τεηάογίηρ, “ [6 τηουτηΐηρ οὗ ἴποβϑα ψῆΟῸ 5ἰσγείοῃ {πϑηβεῖνεβ 

ουξ᾿᾽ 584}} σογηθ,᾽ ὃ 15. θαβθα ὉὩΡΟὴ Δ ἱπηΡΟ551016 τηδδηΐϊηρ οὗ "Ὁ. 

ΘΟΙΩΘ 056 Ποῖα ἴῆ6 Αταπηδῖς πηδδηΐϊηρ οὗ ΠΩ, ΥἱΖ. [εδϑίηρ. ᾿ Τῆς 

τοηἀθπηρ “ 5ῃουϊ" (ΘΙ ΠῚ ΟὗὨ ]ΟΥ ΟΥ ΘΟΙΤΟΥ͂,) 8 ΓΕ] ΓΕ ἤΘΓΘ 85 
ἷη [6. τ6᾽ δηά 15 ᾿υ5|ῃ6ἃ ὉγΥ (ῃ6 Αταρὶς ξ "Ὰ] ΤΉῊΘ αἰπίεγα- 

ΠΟ ἰῇ ἴ6 Ηοῦτον νοις ΤΟ ΠΡ Θ᾽ ἰ5 ποιίϊςρδῦϊο. -- 

4 ΜΙιοῆ. 1 ϑοῆερᾷ. ΤΗ]., Με, ᾧ Οἱϊ, 
 Ηδυ., Μὶςδ. 4 Τυ5., να., Εοβ., Βα., Ριι., Κα. 
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8 ὃ. ϑαϊὰ Υαλιυεὰ Οοα 9 05] ΤῊΪ5 ρῆγαβθ, ἱξ τοϊδϊ ποὰ δὲ 
411, τηυβῖ [0] ον [8158 ῥίθοθ 845 ἃ ψῃοΐβ. 

4, Ὀ.ΠῚ0] Οἱ ἔογος οὗ ρα88. ρίορ., οἵ. Κδ. 23 αἱ --- δ. ὈΘἼ05] α.λ.; ἱξτεχὶ 

58. οσοττεοῖ, ΡΓΟΌΔΌΪ ἴο Ῥ6 οσοπηεοϊεὰ τ ῖῖἢ 5 ζο ῥγεκεάξ, ἰοατὶ ἢ βἴθηι ΞΞ 29 

ἀαοίρε, ἐχεεεα ὐμέ ὀοπμαΐ, ἐξ ἐγρεεοαίξγαίε, ἑα ἐξ ὀπχεεεείυείν ([Δῃς, Ρ. 2376); 

Βεηος ὃγ., [Ὁ] ονίησ ΑὈυ] «ΝΥ ΑΙ Ιὰ (Νευθαυεν, Αδεό- Ἡ αϊα ̓ς Ζεχίεον», ςοϊ. 

586), βυρρεοϑίβ “ἴο οχίο πη ροσίζα ΡΟΘΙΓΥ ονοσ-αρί ἀὶγ, νι πουϊ ρῥγειηεαϊϊαϊίοι, 

πῃ ἃ Βυττίςα ον οὗ ἀητηεδπίηρ, ἀποοπδίἀδγεὰ ννογάϑ8᾽ (νυν. Ὀτ. ρ. 2326; Νονν.). 

Οὔβεγνςο, ᾿κενθε, Ἡοβη.᾽5 τη δογίηρ, “ἴο8ε τ ῆὸ κβιγῖκα τἰῃς 5βιγίηρβ δοζοβς 

186 ορεπίηρ οὗ ἴῃς Βδγρ,᾽" ν ΒΟ 185 Ῥαβεὰ οὐ ἴδε υὑϑᾶρε οὗ 0 ([ν. 1010), 
0 ἑεαν (οἴ. Βυχίοτί, 245. 1811 {.; Ῥαγῃς 5ιλ, 7 εραμγμς δγγίασμς, Ὁ. 3311), 

διὰ τρᾶκεβ ἴῃ6 Ὁ ἢ} δῃϊίγε Υ βυρεγῆυου, --- 52)}] ΤῊΣ Κίπὰς οἵ ἱπείσυ- 
τηθηΐῖβ ἀεηοῖεά ὈΥ ἴδε ἴνγο πᾶιηεβ 22) δπὰ 2 ἃζὰ ποῖ οοχϊδι ἾΥ ἰεποῦσῃ. 

ΤῊς ἴνο γα ἴῃς ΟἿΪΥ 5βἰτίηρσεα ἰηδίγυτηεπῖβ τηθπιϊοποὰ ἴῃ ἴῃς Ο. Τ᾿, ἀπά δζἵςἊ 

ἔγτεαυθης]Υ πὩδιηςα ἰορεῖμον (13. 5123 1 (Ὡ. 1616 2 5, 658, εἴς.). Βοῖ βδεὰ ἴο 
δανς δε πιδὰς οὗ ψοοά (1 Κ. 1013) ἀπὰ ἴο δανε Ὀδεῃ ρογίδθ]ε (1 8. τοῦ 
2 8. 66). Α [1] ἀϊδουβδοίοη οὗ ἴἢε8ε ἂπὰ οἵδε ἱπβιγυπιθηΐῖβ, ἢ ἀχοο]]εῆὶ 
1Πυϑἰγαῖίοπβ οἱ Αβϑογτίδη, Βαυἱοηΐδη, δηὰ Ἐργρίίδῃ ἤδγρβ, εἴς., 18 σίνεη ἴῃ 

82. ο7 δ». (580. 7..), 222 ἢ.; οἴ, τ. 234 Η.; Βεηζ. 4γελ. 273 .; Νον. 4γχεά. 
Ι. 273}4.---θ. “52 πγ9] ξΞῷ ὦ γί ξ ογε, οἵ. ἢ. 44δ; 58πὶιε ἔἴογσος ἴῃ Αταρὶς 
δηὰ Ασαυπιδὶς (πη. 52). Εὸγ ἴδε 58 ρῆγαβε τ τ ἐγίμξ οὔ, οἷ. Ῥτ. οὗ; ΟΚ. 
119», Ν. --- 0} ὕὕδεά ΟἿΪΥ δεῖ οὗ τοῖμε, εἰβεννβεγε, θονὶ οὐ Ὀδβίη ἔοσ 

ζἀγοιυέριρ ΟΥ ἐασίέηρ' ἃ ἰιααϊά, 650. ὈΪοοά ; δ. δἱ αἰίασ, Εχ. 28 Νὺυ, 414; ἴῃ 
τειρῖὶς, : Κ. γδῦ 2 Κὶ. 1216; ἴῃ βϑεοοπά ἴεπρὶς, Νεῆ. γ79, ΤῊΉΪΒ τηοδηϊηρ ἰ5 

Ὀοτης ουΐ ἰῃ ἴδε 5ἰσηϊδοδίίοη οὗ ἴδε τοοῖ, ψῃ]Οἢ ἴῃ 186 οορῃᾶῖεϑ ᾿ηε 805 τε, 

αἴερῥοόγεε, οἴ. Ατατὰ. ἢν, Αββγτ. ζαγᾶϊζα, Ασγδρ. ῳ», ἐα:έ α(. --- Ὁ) Φ] Οπ ἴοτγος 
οἔ ἴδε ρὶ., οἷ. Κὅ. 259 α. -- ὩΦῸ}] ΕοΥ σοπΒίγυοϊίοῃ, εἴος., οἵ, δ. 2270 δηὰ 
Δ10 σι. Οπ ἱπιρί, σοπεϊπυϊηρ Ρίορ., οἱ. τ. δ 1170. Τδα οτἱρίπδὶ τηδδηΐηρ 

ΘΕΉΙ5 ἴο Ὀ6 Βδονῃ ὉΥ Ατδῦ. Δι - τἰροξε τὐἱτὰ ἑὰς λανά, [τ ἰΒ ὑξεὰ οἵ 

αῤνεἶτρ ἃ ἢουβ6 (76. 2218) ἀπὰ οὐ δέρερ' ἃ 5ι1ε]ὰ (15. 215 2 8. 131). Αποϊητίης 
8ἃ5 ἃ ρῬϑιῖ οὗ ἴδε τοἱεῖ ἰβ δἰννδὺβ Ὕχργεββεά ὈΥ δηοῖμεσ νεγρ, Ὁ. ΠΓΙΦῈ, 88 
υϑεὰ οὗ Ῥεοβοῃβ, 18 ᾿ἰτϊϊεὰ ἴο ἀποϊηϊτηρ ας ὦ γείϊρίοι γίδε, δϑὶὰθ ἔγοπι [ἢ15 

Ῥαββᾶρε; δηά τῃϊ5 β8εεη8 ἴο Ὅ6 πο ἐχοθρίϊίοῃ, βίηος ἴῃς ἔεαϑδὶ μετα νγ88 ἃ 
ταεγίβείαί ἰεαϑὶ, ΤῊΣ Ῥσίγω ἶνα βἰρηίβοδηος οὐὗἨ δηοϊητπρ τγῶ8 ὈΧΟΌΔΌΪΙΥ τε- 

Ἰϊρίουϑ ; δῃηἰπηδὶ [αὶ νγαβ ἴῃς ἢγβὶ ὑπρυεηῖ, ἀπά, Ὀεΐηρ τεραγάἀεα 85 ἴῃς βρεοίδὶ 

βεδῖ οἵ ᾿Ἰἴε, 'γα8 οοπβί ἀογεά [6 εβῖ τηοάϊαπι ἴον ἴΠ6 ἰγαηβιηϊϑϑίοῃ οὗ ἴῃς νἱῖλ 1 

οὗ [ἢς Ῥείη ἴτοπη ψὩϊο ἢ ἴἴ ννᾶ5 ἰάθη; ἔδησε “ υποίϊοῃ 8 ΓΙ ΠΊΔΙΠΥ͂ δὴ 

ΔΡΡΙϊΙοδϊίοη οὗ βδογβοὶαὶ δὶ στ} 115 Ἰἰνίηρ νἱγίαθ8. ἴο ἴῇς ρεγβοῃβ οὗ ἴῃς νγοῦ- 
ΒῃρΡοτβ᾽ (ΕΘ. «δερε. 383.). ΤὨϊβ δοοουηῖς ἴογ ἴῃς δηοϊπίηρ οὗ Κίηρϑ, 

Ῥτεβίβ, εἴς., αἀηὰ ον [πε '8εὲ οὗ ὑπρυξσηῖβ ἴῃ σοπηδοίίου ψΙῈ τεϊρίους τίεβ. 

Οἷΐνε οἱἱ νγὰβ υϑεὰ ᾿ἰδΐετ ἤθη ἀρυϊουϊ τε τγ88 ἰαζοη ὑρΡ (58. 9211 Ὁϊ. 280 



ΥἹ. 8 [51 

Νὰ. 61δ᾽, .-- 0} ΤὨϊ5 ἀεὶ σηδίίου οὗ Ν, 18τδεὶ ὁσουγ ἵῖος εἰβεννοτε ἴῃ ΑἸηος 

(96 δ); οἴδεν πᾶτηεβ ἅτε : γαεοὺ (68 η3.5 81); ἀσοιδό οὕ 7αεοὐὸ (98); ἀοιδέ οἵ 
7αας (735); δῃὰ τερυϊατῖν 2 γαεὶ (25 11, εἴς.). [΄οΒερἢ ἰβ παπιεὰ ἃ5 ἴῃς δῃηοαβίοῦ 
οὗ Ερβγαί, ἴῃς ἰαγρεβὶ τὸς (οἴ. Ηο. 65 131}). Τῆς υβε οὗ ἴῃς [1|6 οσουζβ 

ἐδοὶ {ἰπ|6 ἴῃ ἃ σοπηδοῖοη ἱτηἰ γίηρ ἃ Ὀοπα οὗ 5υσωρδίῃγ Ὀεΐννεθ 5γ86] δηὰ 

Ὑδαν ἢ, οἵ δ ἰεαϑὶ ἃ βδδάε οὗ ἰεηάεγηςεβ5 ἢ (ἢς (δα]ΐηρα οὗ Ατηοβ. 

8-14 Υχλιυεὰλ »παξές οαίὰ . 7 αὄλογ 27γαε, απα ἦς «λαΐ 

δε γίνει οὐξῦ 10 ἀξ» ἐρμερηῖδς 707 ἀξείγμεδοη, σἦς δας “εγηεα 

μος ὦ 2οίξοη, ἡπαρίρῖηρ ἀεγεε εὐροησ, φμγεν 7 τοῖ ὀγίηρ 

“ον δε7 ὦ παδορ τυλ΄ίελ «λα ουέγεοριδ ἀξῦ ἐμ γε Ζ771207}. 

Τῆε 5ἰτἸκίησ ἀϊετεπος Ὀεΐννοθη [86 ρστατηπιαῖῖοαὶ ἐχργοβϑίοη ἰῃ [ἢ 5 Ὀΐδος 

(ἰῃς τλϊτά οὗ [τες 5ἰχ- ᾿ἴἶΐπὸ βίγσορῃεβ) πὰ ἴμᾶῖ ἴῃ ἴδε ργθοθαϊηρ 15 Ἔνϊάθῃοα 

οὗ αἀϊξπιϊηοΐηεβ8 ; ὈυϊΪ ψ θη ποτε 15 σοπβιοτγεα ἴῃ σοηπεοίίοῃ ] [ἢ 5 (1) ἴῃς 

ορεπὶπρ οἵ (ν.5), ψῃϊοἢ ἰδ οἰ πηᾶοῖὶς ἴο ἴὩ6 ψοεβ ἱπιγοάυοίηρ ἴδ6 οἴδαῖ 
Ῥίεςς5, (2) ἴδε σοποϊυάϊηρ ᾿νογάβ8, νϊο ἢ ἃτ ρᾶγαἶοὶ ἴο ἴΠοβ86 οὗ ἴΠ6 οἴ εῦ 

Ῥΐεςος, γε ἢᾶνα βυβηοίεπὶ Ὀα58 ἴοτ ἴῆε δϑϑυτηρίίοη ἰπαΐ [ἢ18 18 οπε οὗ ἴἢγες 
Ῥίεςοο5β τηδικὶρ᾽ ὉΡ ἃ ἰατρεῦ ψ ῃο]6. 38.3.10 ἀγα 80 ρεουϊαν ἴῃ τπεὶγ ἰΒουρσῆϊ δπὰ 

ἔοττῃ 88 δὶ οὔςς ἴο σαΐβϑε βυβρίςίοη οὗ Πεῖγ σεπυ 6 688 ; [ἢ 58 βυδρίοϊοη Ὀ6- 

ΠΟΙ Ώ68 ἃ σοτίδι ΠΥ ὑρΟῚ οἴοβεῦ ἱηνεβιϊσαϊου (ν.2.). ΤΟ ἱπιεβ!γ οὗ ἐχργοββίοῃ, 

8ἃ5 ΜῈ]1] ἂἃ5 ἴηε ἀεἤπηϊ θη 655 οἱ [8 βεοίίοη, 15 στοδῖου ἴδῃ 1ῃ οἰἴϊμον οὗ πὸ ἵννο 

Ῥτεςοεάϊησ. [ἃ τῆ ἔατγηΐϊβῆεβ ἃ Πιϊΐηρ οἰἴπιαχ ἔου ἴῃς επίῖγε ρίεςς, οοηίδἰηἰηρ, 

ἰῃ αββεηος, ἴἢ6 τὨτεείοϊὰ τπουσχῃϊ οὗ ἴδε ψδοῖς, νὶΖ. (1) Ὑδλν ἢ 5 δηρετ, 

Ὀεοδιβε οὗ (2) βγεῖ 5 βἰῃ, ἀπἃ σοῃπβεαυεηῖγ, (3) 15γτ86}᾽5 ἀςειγυοιίοη. 

8. “5 ὙΝ ΠΥ ὈΝ)] (5 οπι. (50 Νον., ΕἸΉ., δῆτ, Βαυπιδηη); ἰϊ ΞΒου]ά [ο]- 
ἴονν τῶν, νοἴ (οἱ, γε., Οεῖ., Μαγῇ). τον ΣΝΓ1 Εδδα 2; γ8 (80 Οεΐρετν, ρ. 349; ἍΝ ε., 
Μι|ξ., ΕἸΒ., δῆτ, Οεῖ., δ σἕ.).. --π 2 ΓΝ] 65 Ἰηβετὶς πᾶσαν; ὍΓ πΓλϑῚ ΝΠ ΓῈ 
(5ο ἴῃ [οπάοῃ ΡοΪγΥρὶοῖ, Ὀαϊ ἴῃ Ῥαγὶβ ΡοΪυρὶοί, "03 ). πο 0 Ν} ὦ τὰς χώρας 
αὐτοῦ; Ἔ αἴρνιος 75. --ο- ΤΥΩΌΔΥ] Οτ. ἴο]. (5 καὶ ἐξαρῶ, ὙΔΞΠ,. τ ΠΝ ΠΟΥ] (δ σὺν 
πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν; ἜΪ εἰρη) λαῤἰἧίαϊογίδωμς σεῖς, Ἡοξ. ΠΝ ῸΝ ΞΞ σπᾶά 
ἀξν εἰϊααίε, 50 Μαῖῖμεβ δηὰ ΕἸΉ. --- θ, 10. Ὑμεβα νοῦβεβ ἃγὰ ἃ ἰδίεσ ἰῃβογίΐοη (30 
Νον. δηὰ 1ὅῆγ; ΝὟε. δπὰ σῇε. σοῃϑίάογ ἴῃ θπὶ, αἱ ᾿εαβῖ, τϊβρίαςςά ; Ὀαΐ οἶ, 

ΟΑΘ5. δηὰ Μασίϊ), τιδάς ἴῃ ογάἄοσ ἴο ἱἸυϑῖταϊς τς 1αβῖ ῬὮγαβε οὗ ν.δ, ΤῊΪΘ 15 

εν ἀεηῖ Ὀεοδυβε οὗ (1) ἴῃς πιδγκεὰ ἱπίοσγυριίοη οὗ ἴπε σοπτϊηυν οἔὗἩ ἐπουρῆῖ 
Ὀεΐννεξῃ νι δπὰ ν.11; (2) ἴῃ υἱίου! βίσαηρε δηά ἱποοηρτυουβ σοησερίίΐοη ἴῃ υβ 
Ἰηϊγοάυςεα; (3) [ἢςπ ἱπηροβϑι Ὁ} ν οὗ ἀτγαηρίηρ ἴΠ τηαϊοτίαὶ οὔ (ἢ 656 νβ8. (νἱ2.9: 10) 
ἴῃ ΔΠΥ͂ ΡΟοῖο8] ἔογτη, πὰς ἢ 1658 ἴῃ 6 ἔογπὶ τυ ἰς ἢ σΠαγδοίοσίζθβ ἴῃ 6 τοπηαϊπάοὺ οὗ 
ἴδε ρίεος. Τβὲ δοςερίδηςς οὗ ΟΑΒ.᾽5 βυρρεκιίίοη ἴο ΞΒυΡΡΙΥ αἵ ἴῃ οἷοβε οἵ νυ. 
ἴδε ψνοσαβ “0 2ῴε φεεήϊἐδρεεσ ΟΥΪΥ [αγηἰθῆθβ ἃ 511}}} Ὀεϊζοσς "αβ815 ἔου ἴῃς δααϊτίοι 

οἵ ἴῃς ρἷοββ. Οεῖ. βυρρ. ἴδε οτάοσ 7:1}. 8.9. 10. ΜΝ 5.5} Ἐ Ονμοά εἰ; ὦ εἶο. 
-ἼΡοΥ] ὦ τἀ 45 καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι.--- ΥἸνν ἸΝΦ)}] (ὅ καὶ λήμψονται 
οἱ οἰκεῖοι οἱ αὐτῶν. ἨΔ]. Υτεν γμθ). Ἐϊ6άε], πΛῪ ἈΝ ΘΠ, τ ἸΟ0.1] Μὴν Μ88, 
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τεδὰ Ῥ', 6 καὶ παραβιῶνται ΞΞ ΥὙΣΒΝῚ (δα. νοὶ. » 85 ἴῃ Οη. 1935 2 Κὶ 211 ς16, 

ΟΥ̓ ἸΣο) (].), 48 ἰπ 1 8. 283, ᾧ σιδ. ΡΘΗ ΜΡ οἵ -- ἸΣΡΌΥ (8ε}.); 
Ῥ εἰ εοπεόμγεῖ φἰρη; Ὧν πο. Νον. Ὑπροον( ῦ); Εἰςάεὶ, ΠΡΌΣ τε ὄδρονε. ---- 
Αἴοσ Ὁ"0Υ}} δ αἀάς αὐτῶν. --- “πὸ Θ' Ὁ]. --- 52] ῶ δηὰ (ὦ οι. --- Ὀ0Ν 
Ἀϊεάε] δἀἀβ πινῦν π, ἴο δχρίαίῃ σαὶ (ο]]οννδ. --- 2) Ὁ5] Ὦζ Ρὺ "5. τοῦ 

Ὶ ΝΡ ΠΣ ὙΠ ΝῸ 7Ὁ)) ἫΣ Ἢ ὍΝ, ᾧ «Ὅσιῶν οὐδοῦ» δι λλο διαδι, τεδαϊηρ 
ὈΡΝᾺ [οὶ ὉΠ (ϑο 56Ὁ.; οἵ. 6ε. τα πὐδηλεη 1886, Ρ. 376). --- 5155} 

ΕΙ αἰπῷ -οϑροξ Ξὸ Ὅ315 (8ε0.); Ἐ γεοργάεγές. ὍὨὲ (ο]]ονηρ αἰϊετηρῖβ αἵ 

τεοοπβίγυοιίου οἵ {πε τεχὶ ΤΩΔΥ Ὀς ποῖϊεά : Οοτῖ, υπηάἀεοτείδπάϊηρ {παι ὉΠ ὍΣ ΝῚ 

ἷδΒ ἃ ἀϊῖογ. οὗ ΡΝ ΝῊ (οἔ. Βαυπιδηη, ν᾽ ο οπλ. ὈΟΝ ἼΟΝ1), [Βαϊ τῃς6 τηδίεγιδὶ 

885 Ὀδδη ἰδγροὶν ἰταπδροβαά, πὰ παῖ ἴθ ὨΟΥΤΟΙΒ οὗ ἂἃῃ δδυίμαιδῖα ἃσα ἤεοτα 

ἀεβοτίθεά, τεδάβ: “ ΠΩ 52 (11) ποΦϑ Ὅριη νῦ (9 4) πκϑον Ὃν υσηι (8 4) 
. 0. ἸΝΦ)) (10) ἸῺῸ ὝΝΝ Γ22 ΟΥἾΦΣΝ ΔΦΡ ὉΝ 505} (9) ΨΩ . .. ΓΙ ΠΩ ΠΊΧΌ 
ὍΡΟΝ ὮΝῚ ἽΌ» ὝΨΙ ΓΙΣΠΜ ἸΟῪ ἼΦΝΣ ἼὈΝῚ Γ2Π ΠΟ. ΤΠαῖ ἰ5: (84) Απὰ 
1 ΜΠ] ἀεἰνεῦ ὉΡ 8 ΟΙἿΥ δπὰ 115 σοπίεηίδ, (104) 50 παῖ ἱΐ 5}4}} πο Ἰἰοῆρεῖ 

ὉὈς οαἰ]εὰ ΟΥ̓ ᾿ῖ8 παρε; (1) ἔοτ, θεῇοἹά, Ὑδῆνεβ σοπιπια πη β δηθὰ νν}}} βιαϊῖε, 

εἴς., (9) πὰ ἰξ 5841}}] σοπιαὸ ἴο ρᾶβ8 παῖ, Ὑμεπανεῦ ἴεῃ ππδ 5}8]}] ἢδνε 
ἀϊοὰ ἴῃ οπα δουβε, (10) τμεὶγς τεϊαζίνεβ νν}}} οἶδα ἄνᾶὺ ἴῃς τυΐῃ8 ἰπ ογάδσ 

ἴο οσᾶττν ἴἢς Ὀοποβ ἴτοσῃ ἴῃς δοιβε, ἀπὰ [ὮΟΥ νν}}} β8Ὲ6Υ ἴο ψβοενεσ 15 ἴῃ 

(86 τρῶν οὗ ἴῆς ἤουβο, “15 [οτος 511} δηοίῃον δ᾽ δῃηὰ ἢς ψ1}}] απϑνοσ, 

“ΝΟ! Ζεγάπετς τεαὰβ (7.5. ΙΝ΄. 196 Η΄.; 50 Να].): ποτ Ἴλορ Ἴνφνν (19) 
ὃν ΟΠ ὍΟΝῚ ΌΩΝ ἼΟΝΥ ἽὮΡ9 ὝΡΙ ΓΙ ἸΠΞῸΣ ἼΦΝΟ ΟΝῚ ὝΠΟ] ΟΡ 
τὴν ὉΦ2 Ἴππ. ὙΠαῖ ἰβ: (Ὁ) Απά δὴ εβοαρεά οπἱς Υ]}} τετηδΐῃ ἴο Ὀτὶην 

ον; ([ἢ6 Ὀοποβ ἔτοπι ἴδε ἤουβε δῃὰ δε ν]] 84Υ ἴο ψθοσάνοσ ἴα νη 

[ῆς ἢουβο, “15 ἴῆδτε 51}}} δὴν οπς ἢ ἴἰῃδο ν᾽" Απά δε ν}}} δὲν “Νο." Απὰ 

δε ν}}}] 5αυ, “ΤΉ εβε ἕᾶνς ἄοπο ἔοο  βῆϊγ. Ἐδιετθοῦ ἴῃς πᾶτε οὗ Υ̓δηνσεἢ.᾽» 
Επ. τεδὰβ : ̓Ν 92) (10) ὈλΠΝΗ ὙΠ ΓΊΌΝ ἽΠΙΝῚ Γ22 ὈΥΣΝ ΠΎΦΡ Ὧν ὍΝ πλῆν (Ὁ) 

ἼΣ ὈΡΝῚ ἼΩΝ ἼΟΥ) ὝΨΙ ... ᾿ὨΝῚ ΠΙ2Π" 1Ὸ ῬῸΣΡ τὸ Ὃν “ν΄ ΤΒαῖ ἰ5: (9) Απὰ 
ἰϊ 58)41}} σοῦ ἴο ρδ85 ἴπδῖ ἱξ θα Ὀ6 ἴπ ππὲπ ἰπ ἃ Πουβα ἀπὰ ους ἀΐς 
δηὰ τ86 οἴπεῖβ ὃς Ἰεῖ, ὀΐϊς., . .. ἴο Ὀγίηρ ἰοτίἢ ἢἷὶβ Ὀομθ85. .. “5 Ης 

811} ΠῚ γου Ψ μῸ οτεαῖεβ (Ξ ὍΝ) δῃὰ δηη ῃ]]αἴο5 ".., , Οζ. τεβδάϑξ : 

ἸΟΦῚ ὉΠΥ 2» ὈΝΝΟ)ν (10), Βα ρβιἰζαῖϊαβ ΔΘ ΝῚ ἔοσ ἴπε 5.5.» ἀἄτὸρβ ὉΠ ὍΘΝῚ 85 ἀἰτῖορ. 
ἔγοπι ὍΡΟΝ ὙἹΟΝῚ, ἀπά δά ἀ5 3) αὔεσ μῦ. ἩΗοῖηπι. τεαὰβ γιρ Ὁ ὙΔῪ ἸΝΦὴν (10) 
ΞΞ δηὰ 8 Ὀυγπεῖβ οτεοῖ ἃ {ΠΕΓᾺ] ᾿γτα ἔοσ ἃἷπι. Οεῖ. βυργρ. ᾿Νν ὑπ πὴ (0) 

ηὐν, ἔγεδῖβ Γ2Ὸ ὉΝΌΣΡ ΝΟΥΣ δ8 ἃ ρίοββ οὐ ἴδε οοτγυρὶ ἸΒΘΟΥ δὰ ἀε- 
εἶατεβ μ6 τεπιαίμάεγ οἵ τῆς ν., Ὀερίπηϊης ἢ (μὲ ἤτθὶ Ἴονν, ἰο θ6. ““υπ- 
ψοιβοῆσγίι.," ΕἸἢ. τοδᾶς ΥἹΡΌΘ ΥἹὋ ΝΦ)), δὰ οὐ. ὉΝῚ ἔο] ον ρ ἼΟ9. Βοχ δηπὰ 

Οαβίεσϊεν (2.2. 7. ΧΙ. (1901) 235 1.) τεδά ὉῸΥΡ ΝΥ ἸΣΊΟΥ ἼΝΨ ἽΝΦΟΝ 

ὍΡΝ ὍΝ ἼΩ» ὝΡΙ ΓΛΣΣ 22 ἼΦΝΟ ΌΝΊ ΓΛΣΠ Ό, ἰγοδίὶηρ ὉΠ ἼΟΝῚ 88 ἃ 
αἰτῖορ., δῃά ἴπε 1αβ8ῖ οἴδυβε, Ὁ 33, 85 ἃ ρίοββ οὔ ὉΠ ἽΝ), αγίὶ ὍΡΌΘ “ΔῪ Ὅν τῦ)ν, 
ΟΥ ἼΒΌΘ ΥῪ νῶν, --- 11. ΠΙΣῸ ΠΥ ΠΩ 52] 15 δὴ ἰπβεγίίοῃ (50 αἷδο Βαυτιδπη) 

τοδάδ ἴο σοηπεοςοῖ ν8.9. 10 ἢ τῆς ἱπίετγιρῖς τπουρῆϊ ἴπ “1, Π525] ψ ὨἸ ἢ ἰ5. ἴο 
Ῥς τεδὰ π:Π} οσ ἡ) (30 Οεῖ.). Οτ. τεδάβ Νγν) ἔοσ πυσ, ---- Γ.325] Φ .:50. Ηἰ. 

οἱ. Π 88 ἀδέ ἴο Βοτιοϊοϊεϊοδαΐοη (80 Οτ.). -- Υ 5] ὥ λον. --- διρισα, 903] 
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ξ- ὡσια δ 10, ὡσια.}. 30. ΟΥ. ὈΥΊΧ . -- Π25}] ΟΥτ. Γ"2᾽.-- 13. Φυτν ὉΝ 

Ὁ".022] Θ΄ εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις ΞΞ Ὁ"239) οἵ ΓΛ) (ΚΔ., ΒΔ.), Ρτοῦ- 

ΔΌΪΥ δ εἴτοσ οὗ νἱϑίοῃ, Ἐ σμ αγαγὶ ῥοίετί ἐπ ὀμόαἑὲς ; ᾿Α. εἰ ἀροτριαθήσεται; 

Σ. πέτρα διὰ βοῶν. Ἐξεδά Ὁ" 0322 (850 Μίοδ., ΗἸ.; Οοτῖ, 7.7. ΧΙΝ. 120, ἀπά 

Ἐνι.; ατ., ΝΝε., αυ., Κνα]., ΜΙξ., ΟΑ5., Νον,., Ὀτ., [υδτ, ΕἸΒ., Οεῖ., Μασι!); 

ε΄. Ηἰτβοδῖ, Ὁ.}023 (70. 3912); ΗΔ]. ὃν. 239. -τῦν Ὁ} Θ΄ εἰς θυμόν, 85 ἰπ 

1.1. 3288 Τ0. 20}; ΖΡ 702 1» Ὁῦ0.}. - 18. κὉ}2}} Οὐ. νὸ 5. --- 14. “ΩΣ “) ὉΝ)] 

Οπιϊιοά ἰπ δος Μ885. οἵ 66. Τγδωβροβα ἴο επὰ οὗ ν. (80 1.ὅῃτ). 65. 

1πβοῖῖ ᾽) Ὀεΐοτε ΌΝ). --- Μ)22} 65 τοῦ μὴ εἰσελθεῖν. ---- Ψ] Θ΄ καὶ ὡς ΞΞ “νῦΚ 

(Ηΐεβοδι); ΘΑ δηὰ οἴει Ἵοοαά,, ἕως. --- -- πη]. δ τῶν δυσμῶν, ἃ ἰτεᾳυσηῖ 

σεπαετίηρ οὗ 2 ΨῸ δηὰ "2; οἵ. 15. 15, “Ὁ μῶν Οοτῖ βυξζ. ἴδε ἰτᾶπ8- 
Ῥοϑιτου οἵ ν.}6 ἴο ργεοεάς 539, 

8. 71. Ζ2ογα Υαλιυεὰλ λα ττυογη ὃν ἀϊνριεῦ  ἘΠ5Θ ΠΘΓΘ 
ΟἿΪΥ ἰῃ 6. 1.3, ἴῃ 4ἢ [6 οὐ ψὰβ ὁγ ἀξ λοὔρεςς. ἘΕοῚ οχ- 
ῬΓΟββΙΟἢ5 5: πᾶσ ἴο ἴῃ15, ἢ. 225 Νὰ. 14 ΗΘὉ. 6:5, ---  αὀλογ] ' 
σῇ. δι. 285 Ηο. 52} 1470. αἷφο Αι}. οἷ. ---- 774 ρίργγν οὗ 7αεοδ] 
Νοῖ βοιηδιίηρ ἴμαἴ Ὀοϊοηροά ἴο 15γ846] ἃ5 ἃ ϑρεοὶδὶ [γϑάβισγα, νῃ]οἢ 

ἀἰβηρσυϊς δα τῆδτὰ ἔτοπι οἴμεσ παϊΐοῃβ, οἷ. 15. 2. Ὁ Δ Ὴο 47} ἴῃ 

οἴδθοσ ψοσάβ, [ῃ6 ἴσια ρίοσυ, ψῃϊο ἢ 51.4}} ἤονν Ὀ6 ἴακθὴ διὟΑΥ ; ὯΟΣ 

[6 τοῃλρ|6 δἱ 76 πιβαϊθηι, εἴ. ὦ ; Σ Ὀαὶ ταῖμοῦ (ῃδϊ οἵ νῃϊ ἢ δοοῦ 

δϑοαϑίοα 45 {Ποὶσ ρίογυ, νἱΖ. ραΐδοεβ δηά οἱτϊ65 (οἷ. Νὰ. 23 Ζεο. 9οϑ), ὃ 
16 ρὑτίάθ ψῃϊοῦ μ85 ὈὉσουρῃϊ ἀονηία}]} (15. οὗ Ηο. 5). 1] -- 7 τοῖΐ 
ἐἰε67, ἐδ εἰν απα ἱὲς εοπέρρη ἐς} 1.6. ταθῃ, οδίτ]ε, ροοάϑ, 50.411} Ὁς 

δίνεη ἴο ἴπ6 δπεν (1 5). Ῥεῦμαρβ ἴᾷς τῃουρῃϊ ταίευβ ΤΠΟΤῈ 

ΒΡΘοΙ ΠΌΔΙ ἴο ἴῃ 6 5ίορθ δηὰ Ἵοδρίυσε οἵ ἴδε εἰν; 4 οἴ. 2:16. 
4. .᾿5 85,ε ὙὍὙΠδ οἷν 15 ϑαπηατία, ἴῃ 6 ἁσίοῖθ Ὀεὶηρ οὐχ δα ἴῃ τῆς 
ἴε156, ροείϊοδὶ ὄχρσθβϑίοῃ. -- ὃ. ΤῊΪ6 νϑῖβα δηάὰ τῇς (οἰϊονίηρ 

ἰηϊτοάμποθ ἃ πο δἰθηθηΐ ἰηἴο τὴς ἀδεοοπρίοη οὗ ἴΠ6 πἴυτα ρυη- 

ΙΒῃτησηῖ, δηα δ ἴπ6 βαὴθ {{π|8Ὲ ἃ ΠΟ ἔοσῃὶ δῃηᾶ ἃ δ 5ῖγ]6. 

Αἴοσ τἢ656 νοῖβ65 (27.ς. ἰῃ νβ.}}} 15:14) τὴς οἷά ἰά6α, 51}]6, δηα ἴοσῃλ 

ταῦτ, Τῆθ πὸ οἰετηθηῖ ἰ5 ἴῃ6 Ρίαρας; ἴῃς πον ἔογηι, δῇ ἰηαὶ- 

νά] Ἔχρογθηςα ; ἴῆ6 δῦ βίγ]6, σοῃνογϑδίίοηδὶ ἤσοβα, ἴἢ6 ροσίῖς 

ΦΎΠΕ τοοῖ ΣΝ ΤΊΔΥ Ὀείίοτ Ὀ6 τεδα ν» (ν.;.),  ὨοῖΠοΥ τῆς υ5ὲ οὗ Ν᾿ ἴῃ [ἢ 5 ἰεχὶ 
ἷΞ ἴο Ὀ6ς υπάἀοχβίοοα 845 δπ ἱπίεπιίοπαὶ οἴδηρε (Οεΐζεοῦ, Ρ. 349), ἃ ϑαπ)δυί Δ 51} 

(ΕἸοδ, ΞΕ π .1. τ8ς ; 7ι.5.), ἃ Ῥγονίηοία 5πὶ (ΒΔ.}, ΟΥ ἃ ΠοΟΡΥ ἰ5[᾽5 οστοῦ (Π 4ἢ]., Νονν.). 

Τῆς τεπάεγίπρϑβ “1 δπὰ ναηίΐηρ " (οἱ. 35), ϑίοττ (556 Να.), “1 νἹ] ράγαϊγσε," 

ἔτοτη οὐ, ἐο δε περ (Να.), Ὠδταϊν ἄδδετνε οοηϑί θαι. 
ᾧ Οαὶ., Ἠά. { ΚΙ. δηὰ [εν 5ἢ ̓ πιεγργεῖοτ σε η ΓΔ]. 
ᾧ Εοβ., Κε., Μῖι. Ι Βα. 4 ΗἸ., ΒΔ., Ρυ. 



[54 ΑΜΟΒ 

ἴοστῃ Ῥεΐηρ δραπἀοηθᾶ. ΤἸδογα ἰ5 ποιῃίηρ ἴῃ ν.δ, οσ 'ῃ νβ8.}5 5 ῃ ἢ 
ΠΟΥΤΟΘΡΟΠΩΒ, ΟΥ 16 πα 5 διὰ ἰῇ ἱπιίογρτγείδιίοηῃ. ---- 44 1} σλαξ εονιξ 

Ὁ 2α:.] Οἵ τ86 56γῖεβ οἵ ρίοῖϊυσεβ οἵ ἀδναβίδιίοῃ ἰῃ 15. 815 5. 5. 
--2 μἀεγε δφ κέ ἑη νιοῆ 1π οπέ ἦἄομδε “λα1 {ᾶεν «λα ἀϊέε) 

ΤὮδ ῥἱοΐυχα 15 ἴμδῖ οὗ ἃ ϑἰδιρῃζοῦ ἰὴ ψὰσ. [Γ οἵ τῃ6 ϑυγνίνοῦς 

1Ππεῖδ ἀγα 85 ΤἸΏΔΩΥ 85 ἴδῃ, 4]1} οὔ τμϑπὶ 5841} ροτίβῃῃ ἴῃ ἃ ΡΙαραῃδ. 
Ασοοτγάϊηρ ἴο βοῖηθ," ἴ6ἢ γοργθϑθηῖβ ἃ ἰδῖρα ΠΌΠΟΙ, ἃ ὨΌΠΊΘΙΟΙΒ 
[ΆΥΔΪγ, 41} οὐ ψῆοτῃ, ἤόνανοσ, 5141} ἀἰ6. Αοοογάϊηρ ἴο οἴδμοτϑ, 
1ϊ τηθδη5 ἃ νΕῚΥῪ ἔδνν, Ὀδοδῖιβα ἴῃ6 ρσορδεῖ μᾶ5 ἰῃ σταϊη ἃ δϑρθοίδ! 

τ[ῆ6 ῥαΐίδοθβ ψὩ]ο ἢ ψουἹὰ σοηϊδίὶῃ δυηάτγοάϑ. ---10. “4,͵:1, οπεῖς 
ωροίς, εύεη ἀϊς δ7ωγμε, σὐαῦ ἐαξε ἀΐρε με το ὀγίρι ομἕ τὰς ὀοάν 
2) ηον»" τ4ε ἀομ59] ΤῊδ τοϊδῖνα, ἔ ρεσῆδρϑ ὑῃο]6, 8 ἰδίμοσ δηὰ Ὀσοῖμοτς 
Ὀεΐὶηρ ἀεδά, σοιηθθ ἴο οᾶσζθ ἴοσ (6 ἀδδὰ Ὀοάγ. Τῆς τοϊδῖνα ἰ5 
ΟΠ ΕΓ ὨΙΠΊ561{ φὴς 6λι 7167, ΟΥ Ϊδ Δοσοῃηρδηϊθα ὉΥ ἃ δι γ7:27. [1 85- 
ΤΑ Οἢ ἃ5 Ὀυπληρ οἵ ἴῃ6 ἀδαὰ νγὰβ δῃ ΓΙ ΓΟ Χο ρΡΏΟμαὶ διηοηρ 

τῇς Ηδοῦτονβ (ο, χ᾽ ; ἴῃ οά565 οὗ ογγληδ]β, Πν. 20} 219 7ἴοβ. η}5 Ὁ 
ση. 3853, δῃὰ ἴμαὶ οὗ 8401 δηὰ ἢΐϊβ 5οῃϑ), 15 μὰ5 Ὀδθῃ ἰδκθη 
85 ΔΠΟΙΠΟΙ δχοθρίίοῃ, [6 ῥτορῃεαῖ βυρροβίηρ ἴἃ ἴο Ὅ6 ᾿τηροβϑιῦϊο 

ἴο δάοριὶ [πΠ6 υϑιιὰ] ἔοσταῃ οὗ Ὀυτίαὶ, δηά [6 ὈΌΓΏΘΙ τοργαβθηϊοα 

85 δοίίηρ οἰἴμοσ ψι τη [ οὐ νἱμουϊ 4 τῃ6 ἤοτηθ, οἡ δοοοιηῖ οὗ 

(ἢ6 Ῥϑου τ δἰἰυδίοη ; ΟΥ ἴη6 Ὀυτγηϊηρ, Κα ἴῃὴ6 ρῥίαρια 1156], ἢδ45 

ὈΘΘη σοηῃβδίἀογρα 4 τᾶ οἱ αἰνίηθς δηροσ.""'. ΤΠδ Γοίογοησθ ἰ5 

ποῖ, βονόνοσ, ἴο ἴῆ6 Ὀυτηϊηρ οὗ ἴπ6 Ὀοάγ, Ὀυΐ ἴο ἴπ6 Ὀυτηϊηρ 

οὗ βρίοθβ ἰῇ ἤοηοῦ οὗ ἴμ6 ἀεδά ; {{ οἴ. 6. 445, δῃηα δβρεθοία!]ν 

2 (ἢ. 1τ6}} ,)ιὲὴ ΤΠς ϑβυρρεοβίίοη 885 δ5ϑοὸ Ὀδθὴ τηδάθ ἐξ ἰπαῖ 
(ἢ6 Ιάοκ οὗ ἘΠΩΌΘΙ ἰῃ Ῥαϊθϑῆῖηα νου τᾶ κα οσθιηοη οὗ ΔΗΥ͂ 
ςσοηῃϑδίἀοσαῦὶα ἡ ογ οἵ Ὀοάϊΐο5 δἰπηοϑὶ ἱπ ροϑϑ10 186. Τῆδ φτοηπουῇ 

λὲς βθθῖὴβ ἴο βυρρεϑβὶ βδοῖηδ εοὐηιηιοη Ουδίοιῃ. 88 --- 454 «λαζ 56} 
115 16 τοϊαῖῖνα ννῆο 506 415. --- 70 ἀΐνι τοῖο ἴς ἵη 2469 ἱπημεγηιοσῖ 

2αγές 97 τὲ λομςε7] 1.4. ἴο δοπδ οὔθ ψ͵ὺῸ ἰ5. 511}} αἱῖνθ, {}} δῃά, ἴῃ 

Ἠϊθ ἴθύτοσ, ἢ45 σι άτανη ἴο τῆς ἰητηοβὶ σεοθββθοβ οὗ ἴ[ἢ6 ἤοιβ6; 41 

ποῖ ἴο ἃ ποῖρῃθοσ ἴῃ δ δα]οϊηϊηρ ἤουβ6," ΠΟΓ ἴο ἃ Βεγνδηῖς,Γ 7 ΟΣ 

40 ς5., αοῦ., ΗΙ., Τοιτεν, Μασχί. 1 7ὰ5., ΕοΒ., ϑοῃτό, 

Τ7αυ5., Εο5., ϑοῃτγὅ,, Βα., Ηα,, Κα. : Φ᾽ΑΟΝ. 

Ι (ἱ., Ηἱ. {Κε. Βανν ΒΕ. πη , δορε. 372, Ν. 3. 
Ἠ Ηαγ.; Τδοιηβοι, 2.3. 11. 493; ΜΙ, Ὀτ. Ἡ Μιι. 
δ᾽ Ηἰ., τ. {Π| 7 5., νὰ., ΗΙ., Βα. 
44 ΟΓὙὨ Ρ5. 12:88: ἸΠ2Ὸ ἰ5 αἷϑο υβοὰ οὗ ἃ οᾶνε ἴῃ σ 5. 244, οἵ 5η6ο] ἱπ 15. 1418 

οὗ ἃ 58ϊΡ ἰπ 7οη. χὅ. “οῃ (Δ]. ΤῊ ΒΘ βίον. 
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ἴο 8 τοϊδῖῖνε γῆο σοιηδίηϑ δ ρίηρ." --- 7 ς ζάεγέ γεΐ απ} ογπό τοίὰ 
φλέε] Ατεὸ γοῦ δίοψεῖμοσ δἱοηδ ὃ --- 4πά ἂς σλαΐζ ςαγ} Ιηϑβετῖθα ἴο 

βαραζαῖα [6 ἴνο ραγίβ οἵ (ἢς βἰδϊθιηβηῖ, οὗ. 2 Κ. 67: Ὁη. 165} χγῖ, 
-- ΔὈο" 6] ὙΤῃδ Ἰαϑὶ βυγνίνοσ δΔῆϑοΙβ, Δηἃ ἴῃ ἢ5 ΔΗΒΊΟΙ ρΊνο65 
αἰζογᾶηοα ἴο ἴῃῆ6 ἀδαροϑὶ ἔδρα οὐ ἀἰἜβρδιίγ. --- “μά ὧς «λα 

σ“αγ: “ωδὴ ! ομό »ιᾶν πού ριση ἄορ 106 παᾶνις οὔ γαλιυελ] (ΓΙ. 8 
ΗΡ. 22 2». τ Ζε. 213, ΤῊ ἰ5 ποῖ [6 υἰζογαηςς οὗ [Π6 5ιγνίνοσ, 
Δηά [ἢ5 ἴο 6 ΚΘ 858 ἃ Ῥοσζά οὗ τερϑηΐδηοε (Ὀαΐηρ σοπάογεα, 
Οὐυρῃϊ να ποῖ ἴο σοι οσ Ὑδῆν θ᾽ 5 Πα 6 }),7 ὨΟΓ δῇ Ἐχρ]δηδ- 
(ΟΤΥ 5ἰδίθιηθηϊ ὈΥ Αὔλοβ οὗ ψῆδϊ νὰ ἴῃ ἴῃ 6 51. ]κ τηδη᾽β τηϊηὰ ᾿Σ 

Ὀπῖ ἴῃ6 υἱΐοταησα οὗ [ῃ6 τεϊαῖίνε ἴο ἴῃς ϑυγνίνοτσ, πῇ] ἢ Ῥαγίαϊοϑ 
οὗ ἴμε ἀοϑραὶσ σοϊηηοη ἴο ἴπε6 δ δΔύοη : “ΝΟ ὈΧΑΥΘΣ Μ0|}] ἀνδὶ], 

81} 15 Ιοϑὶ," ὃ οὐ “τστϑοοῖισϑβε ἴο Ὑδῃνθῇ 15 οὐ ὯῸ 1:56 ;} “ἀο ποῖ 

ἴετηρὶ Υδηναθῇ ἴο ἔδυ οσ ουὐροιτγοῖ οὗ δηρογ᾽"; (ὶ “ἀο ποῖ τηϑηίίοη ἢ15 
ΠΑΠῚ6 δη [Πυ.5 τηᾶῖκα ἢϊπι ἀναγα οἵ γοὺγ ργθβθησο᾽" ;" 5 οἵ. 15. 101.7 

--11. 2» δελοία γαλευελ τοί εον:»ιαπα  Α Ῥατγῖ οὗ ἴῃς ρΐοϑϑ5, 
Ἰηἰοηἀδα ἴο τοραΐῃ ἴῃ σοπηδοϊίΐοη νῃϊο δ ἢ845 Ὀεοη ἰοσ. διαὶ 

[Ο]]ονν5 5ϑῆοι 4, ονάνοσ, θὲ Ἰοϊποα ἀϊγθοῖῦν ἴο [ἢ ἰαδὲ ψογάβ οἵ νὅ, 

νἱΖ. 7 εὐἱζ ρίυε οὔτ {ἦε εἴν πα τέ εομίσπές, απα οπς σλαίί φρηΐ 

2λ6 σγέσί ἀομδέ απά 26 «»ιαΐ ἀομ5ε) Τὐϊῖοσ ἀδϑισυσίοη 15 σοϊηΐηρ. 
774 ργεαΐ ἀοώδέ ἴῃ σοῃηηθδοίίοη τῇ 26 “»ιαΐ ἀοιδέ, τΑθδῃ5 δἰἴποσ 

411 ἤουι565, ΑἸΚ6 οὗ Ποἢ δηά Ῥοου, ἔξ ίοσ αοά 15 Ὡο σϑϑρθϑοῖοσ οὗ 

ῬΕΙΒΟΏΒ ; οἷ. 4.8 15. οἷ ; ΟΙἿ, 845 566 15 Ὀετίεσ, [ῃ6 πδιίοη [5τ86] δηὰ 
τῆς παϊίοη [υἀ δῇ, 8 8 [6 ἔοττηοσ οὗ νῃϊοἢ βυβδγεα ἀηάογ Θ᾽ δη 6561, 
ἴῃς Ιατίο συ ὑπο ὺ Θθηηδοδοε. --- ὅπ ,,Κ»αργιέηές . .. ἱπίο βσεμγες) 
ΤΏς ἀἰϊκιϊηοτίοη βυρρεβῖθα τπαὶ τῃ6 ἀδδιγιοιϊίοη οὐὗἨ [86 στθαῖ ἤουβα 
(νυ μοῖμοσ ἴάκθὴ οὗ ἴδε τςἢ, οσ οὗ 15γ86]} 15 ἴο Ὀ6 πῖοσα σοτῃρϊοῖα 

[ὩΔη ἴμαῖ οὗ [6 531:24}}] ἤουβδα (2.5. [ῇῆς ῬΟΟΣ, οὔ 044}, 15 ποῖ 
ἰουηά ἰῃ ἴῃς ἴοχῖ. Τῆς βϑοοηά ψοΊά ἰ5 85 βίγτοηρ ἃ Ψψοσὰά ἴοσ ἀθ- 

βίγυοϊίοη 85 ἴῃς ἢτχϑβί. -- -12. 220 ἀογϑες γμπ ῤοη ἐγαρς 72] Ιὰ ἰδ 
͵υ5ὲ 48 υπηδίυγαὶ δηα δοϑυγα ἴοσ γοῦ ἴο ρεσνοσί 5116 6, 85 ἴοσ τῇϑῃ 

405. ΤΗ]Ι. Ι 7ι5., Βο;τό. 46 ΒᾺ., ἔδιι55. 
ΤῈ... ᾧ Παίδε, Ν8., Εοβ. . Εν. , Ὦτ. 

Ἡ Τῆς οοἸϊδοϊΐίοη οὗ πιαίογα 5 οὐ σοησορίί οἢ5 οὗ αἰνὶπο δ Π|65 ΔΠΊΟΏΡ Ὀτί τ ἶνα 
Ῥοορῖες γίνε Ὁγ Ε΄. ]. (οδη, ἰῃ ἢΪ5 αἰδβϑοτγίαϊου οὐ ἴῃς ΤΗϊγα (οτηπιδηαπηθηϊ, ἰ5 
οἵ ἰπίογεϑί 85 115ἰγαῖίηρς ἴῃς ἰαϑὶ οἷἶδιιϑε οὗ ν.10; ςεἐς 782. ΧΙΧ. τό6 ΗΕ. (Οἱ. αἷβο 
Βδυπηδηη 5 Ξυρρ. ἰΠπαἴ 7.) ἢδ5 αἰδρ᾽δοεα δὴ οτἱσίπᾶὶ ΟὐὃΝ Ξε »ρέγ (τ 8. 2818). 
Ἡ 6Ὁβ!|., Ηδν., Εοξ., ϑοῆγδ., Ηἰ., Μίὶι,, Ὁσ., Μασ. 
δῇ Φ, ]ετ., ΔῈ], Παίδε, [05., Ηἅ., Οτ., Με. 
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ἴο τα ἤοῖβοϑ ΤΌ ΡΟ οσαρβ." 6 γα ποῖ ἴο υπάοτϑιηᾶ {μδῖ 
[6 τοοῖ σοργοβϑθηῖβ ἴπη6 Ὠασαὰ δηᾶ βυ ὈΟΤη ῬΘΟΡΪΘ.Τ --- 2965 ὁπ 

2ρωρὰ {{ε ςεα τού οχεη 7] ΤῊΙ5 τοδάϊηρ (υ.5.) νοὶ 8 ἴῃ 8. πδοΘβϑΥ 

οὗ βυρρ γίηρ δῇ ᾿τροτγίδηϊ ψοσζὰ ἴῃ τπουρῆϊ δηά, ἂἵ ἴῃς βδΐὴς Ἐπι6, 

[6 νΕΥῪ ἱσταρυϊασ ο]αγαὶ ἔοσ, Ὡ93. --- 7.417] "5 σδῇ βϑοδσοϑὶυ θὲ 
Τοηαἀοτοά ὄκα ᾧ οὐ σψγέν. καὶ ---α Υ6 ἀαῦε ἐμγριεα γος ἱμπίο ῥοΐξοη]) 

ΟἿΪΥ ἃ ρϑῆθγδὶ ψοσά ΔΥ Ὀ6 υ66, 5ἴηςε ἴῃς οχδοῖ τηθδηΐϊηρ οἱ γγ 

5 υῃσοτίδίη (9.2.). “Α τηοσαὶ οσγᾶσσ Ὄχὶβῖβ ΨὨΙΟΝ 11 15 85 ᾿Τ ρΡΟϑ5 1 016 
ἴο Ὀγεακ ψιϊμοιυΐ ἀἰβαβίοσ δ5 1 νου] Ὀ6 ἴο Ὀτεακ ἴῃ πδίυγαὶϊ οσάθσ 
ΌΥ ἀτνίηρ, ΠΟΙΘ65 ὩΡΟΩ 8 Ὀτδορίςα.᾽|-- Ζ.ε ,γωϊ οὗ γιρλίεομδηπεςς 

ἑη0 τυογημτυοοα ] 1.5. παῖ ψουἹὰ Ὀ6 ροοά δηᾶ Περῆμϊ, ἰηῖο ἴδαῖ 

ΜΠΙΟΝ 15 ὈΠΊΘΣ δηα ἰη)υτίοι5. --- 13. ἤλο γοοίες ἐπ Ἰλαξ τολίελ ἐς 

"017 Α βἴτοηρ οἤεοϊ 15 ργοάυςοα ὈΥ υϑίηρ κῬὉ ἴο ποραῖθ 84 Ὠοῦῃ 

(εἶ, ν κὉ, Ὀκπκο, 1. 3217. ἅ, γκ κῦθ, 15. 215). Τῆς ρβορῖςο, νῆομα 
[Π6 φῥσορῆδῖ σοῦυκοβ, βδίίοσ {πϑυηβοῖνοα ἢ οο] -ἀδοορίίοη, τδαῖ 
ΜΠΙΟΝ 15 ᾿παρίηδτΥ, ηοΐ τοδὶ ἴ ; ὑαὶ γ.2. --- άο σαν, ἴατε τῦέ ποῦ 

ζαζεη 7ογ οἐγεεύνες ἀογης ὃν ο"7᾽ στυη εἰγεηρίά 7) ΤῊ ἡδίοη ἰ5 τερ- 

Τοβθηϊοα δἃ5 Ὀοδβίηρ οὗ ἴῃ6 παν ρόοῦγοσ Κ᾿ ΠΙΠἢ [ΠΥ ἢδΔα δοαυϊγτεοά 

ἀπά οσ [ἐγοῦοδπι 11. ; {{ τῃ6 Πογη στο ργεβθηῖβ ΡΟΥΤΟῚ, [6. 485 Ὠιϊ. 4} 
Ῥς. γ55} 8077. Αἡ υἱΐζογαησα οὗ ρῥτγιά6, 5: πΆ ΠῚ ἴο [Π}15, ἰ5 ρἰδοθὰ ἰῇ 
ἘΡὨταϊτα 5. τπουῖῃ, 15. 95. Αραϊηβδὶ ατδαδῖζ᾽β ϑυρρεϑβίίοη Σὲ ἴμαὶ ΧῬ 
“ΣἽ 5. 8 ΟΙ(γ, νὶΖ. 20-αἰφόαν, 2 5. οὐὗ τὴ, ἀηὰ Ὁ) Δποίμοσ ΟἷὙ 

(1 Μδοςο. 535, οὗ “4:λπγοά- Καγηαῖνι, απ. 145 (6), Ὀοτῇ οἡ ἴῃς 

εαϑὶ οὗ Ϊογάδη, δηά παῖ ἴῃς Ὀοδϑὶ ἴδ98 ἴο ἄο ψιῆ τΠ6ὶσ τεσεηῖ 

5] εοτίοη Ὁ [το οάτῃ, ἴΠ6 ὩδΙ65 οὗ ἴῃ656 ἴοσῃ5 Ὀσὶηρ 56] εοϊοά 
θεσδυβα οὗἉ τμεἷγ ρϑου ας βἰρηίβοδηςε, 88 τηδΥ Ὀς 56ἱὰ : {}|Π(1) ἴῃς 
Ηδεῦτγον ργορῃοῖθ ἀσὸ ἠοῖ δοοιβίοιηθα ἴο ϑρθᾶκ ἴδι5 οὗ νἱοϊοτ!ε5, 
(2) πρὸ ἰφ ποῖ ἴῃς ὑσορεῦ ψογὰ ἔοσ σδρίυπτηρ ἃ ἴοψῃ, Ὀαϊ ταῖθοτ 
Ἴϑ, (3) Ὁ πρὸ ἰ5 ἃ οουηηοῃ ἰάϊοπι ἴοσ ἴῃς ἰάθα, τ φγουΐαίξ οπεεε 
τυ δὰ (εἴ. 15. 8' 76. 4265 3 Ἐκ2. 4' κ' Ζε. 115, εἴς.) ; (4) ἴῃε58ε ἴονηβ 
ΜΟΙ ηοΐ 50 ΠΟ] ΘΠΤΥ οἰσοηρ ἴο ἡνγασγδηΐ ϑυοἢ ἃ γεΐίεγθησα ἴο ἴθ, ἢ 

(5) «εἴ κε"; (6) τᾷ6 υπδηϊμπηουβ ἴαϑ  ΠΟΩΥ οὗ ἴῃ 6 νϑγβί 8. --- 
14, Υεα οἵ τωγέίν, ξοεβ ὕδοὶς δραὶῃ ἴο ν.ἱ δῆ ἴῃς ἀϊρτεββϑίοη 

“ Ὠδίῃο, Θοῆτό,, ΒΑ., Ηάἁ., Ῥιυ., Κ α., Εδιι55, Μιι., τ. { ΟΔ]., ΟΚ5. 

ΤΜιῖι. ᾧ Ηε5. Ι αΑ5. 4 (4]., Ο5., σςῦ., Εοξ. 
45 ΟεὈ.. ασ., [ι.5., ϑοῃτὅ., τ. ἮἨ 70ς., Θοπτὅ,, Βα., Κε., τ. 
ΤΊ ὅο Ννε., σΑ5., Νον., ΕἸἢ., ΒΌΒ., ἢ. 520, Μαπὶ. δῇ ΟΑ5. || τ. 
4 (΄. βονανεῦ ΟΑ δ. 1. 16 
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ἴῃ νβ.Σ 5. ηοἱ δω7 " ΠΟΙ 207 85 “7 υϑϊγιηρ ἴἢ6 ἴον Θϑεπηαῖα οὗ 
[ΠΟΙΣ ΡΟΥΟΙ, ἜΧΡΙΟΒΘΘΑάῖ ἰὴ ν. δ, 7 ὯῸΣ “825 ἃ τήϑδῃβ οὗ (ἰδβίσγουγϊηρ 

γοῦ ἴῃ 5ρ1ἴ6 οὗ γοιγ ἱτηδρι δα 5[Γοηρτῃ "ἢ Σ ποῖ Ζέγζζογε, Ὀεσδυβ6 

οὗ γου 5] οοηδάθσηςθ. ὃ --- 8ελο } Ἡδτε, 85 50 οἴῃ, ἴῃ ἴῃ6 

ΔΩΒΟυποδηδηΐ οὗ [Π6 ΟἸΙπΊᾶχ. ---- 7 ἂν γαίείηρ “0} (Οἵ, γ8 ΗΡ. 1’ 
15. τοῦ ; ἴῃ [6 5686 οὗ ρ᾽νίηρ ἴο ἴῃ τ ἃ σοτητη ββίοῃ ; ἰΐ 15 βοιηδ- 
τϊηρ ΠΙΟὮ 15 Ἔν ἢ ΠΟΥ͂ ἰῃ ὈΓΌΡΤΟβ5. --- ἀραίμο γον, Ο ἀσδε οὗ 

7γασί, ὦ παπο}} ΒΥ ἴῃς τϑηγονδὶ οὗ [ῃ6 οἶδιιϑα θεριπηϊηρ στῆ 
ὮΝ) ἴῃς οὐ͵]οοϊ μαδορ 16 ὈὉΤοΟυρΡΩϊ ὩδΑΓΟΣ ἴῃῆ6 νεῖῦ. ΤῊ πδίίοη 

ψΔ35 οὗ σουϊδ6 Αβϑυτία; οἷ. 5715. δ’ 4,541] τάν «λαδ' ἐγ 
γομ ((. Εχ. 3970. 4 6᾽ Νυ. 225.--- ὥγοηι τὰς ἐπέγαπες ἴο αριαίλ) 
Οὔ, 2 Κ. τ45., ΒΊΟΣ ἀδδοσίῦεβ τἢ6 τεϑιοσα!οη οὗ Τεσοροδιῃ 11. ἸΏ 

δἰτηοδὲ ἴῃς βϑίὴθ ψοσάβ ; αἷδο Νὰ. 445, νηοῦ ἰηάϊοαῖοβ [5 85 

[)6 ΤΟΥΓΙΌΤΥ Ρτοιηϊδοα. ΤῊ] νψὰ5 ἴῆ6 ρ455 Ὀεΐνεοη ἴῃς 1, ΘὈΔΠΟΏΒ, 

τῆς πουίποσγῃ ἸἸπλῖϊϊ οὐὗἨ ϑγδθ}᾽5 τϑυτοσυ. δῆ μψὰβ αἱ ἰἴ5 στηουτῇ. 

-- ζῶο ιε τἴγεα» οὗ ἦε “γαῤδαλ] ΤὮῊϊ5 σουἹὰ ποῖ ἢανε Ὀδθη 
[6 ΝΙ]Θ,|[ ποσ ἴῃς Ὠεδά 8.  νῃϊὶο ἢ ἴῃ Νὰ. ,χ45 1215 τ[ὴ6 βουζπογη 

ὈΟΓΩΟΙ, ΠΟΥ ἴἢ6 τίνοσ Ασῆοη ; " οὗ 2 Κ. 145, πογ ἴῃε Κιάτοηῃ {7 
ννε τιυβκῖ ἀδοϊάς Ὀεΐνθθη (1) ἴῃ βἴγεδση οὗ Ἐργρὶῖ, 2.ς. [η΄ ἢ αδν»- 

εἰ Αγ, Νὰ. 2345; Σ (2) τῃα 564 οὗ ἰῃς Αταρδῇ, 2.4. ἤαν-ἐ..4α9γ, 
ἴῃς οἷά Ῥουπάατν δείνεοη Μοαὺ δηὰ Ἑάοῃ, πῆϊοι ἢἤονβ ἰηίο 
[6 βουΐϊπμογη δηά οὗ ἴῃς Ὠεδα 868; 88 οΥΘΆΧ(3) ἃ 5ἴτεαϊῃ ἤονϊηρ 

ἰηῖο τῆς ποτ οπμά οἵ ἴῃς Ποδά 868 :}} ἴῃ 115 οαβα 2 Κ. 145 

φνουα τηθδὴ ἴπαὶ Τ]οτοροδηὶ 1. δά εχιθηάθα ἢΐἷ5 Κιηράοτῃ “5 
,αν ἂς τῇς Πεδὰ 868 (οἴ. Πι. 2.42) 4{ 

ΙὩ ΠΊΔΏΥ ἰΌΤΩ5 δα ὉΠΟΘΙ ΤΏΔΩΥ ἤρυτοϑ τ[ῃ6 ροοῖ μας τῆυϑ ῥτο- 

πουποσα [6 ἄοομῃ οὗ σαρτϊνιγ. ΙΔ ἐδοῇ ΠῸῊΝ οἤοτί, ἢ ἢᾶ5 
Ὀδοοης πΊοῖα οἷα δηὰ ἀδβηϊΐε , δηὰ νἱιτῇ 15 ἀἴτεος διαιϊοιηθηῖ 

ἴῃς ἢτβὶ ραγὶ οὗ [6 ῬΟΟΪ οΪοβ65. 

4Αν. {Μιῖι [ αίδε. Φὸ Τυ5.; οὗ Ηοῆτη. 
{Φ Ὅτ. ὁ (ί, σεῦ. Ὁ δῆ]. ἨΣ Εοκβ., ϑεῃτό., Μαυ,., Ηά. 

Τ Οὗ Ν»ε., νῆο 5ιχρεϑῖς (δὶ οτ κίπ ιν ἴῃ 6 τοδαϊηρ ψνγᾶὰ5 ὈΓΟΌΔΌΪΥ δ᾽ ΥῸ ὃγ, 
δηὰ {πδὶ [ῆε ῥσεϑβεηῖ ἰοχί ἰ5 (ὴ6 ννοσὶς οὗ ἃ Ἰδίθσ ψυτίἴεσ Πο ἀεϑἰγεὰ ἴο Ἔεχοϊαὰς [Δ ἢ 
ἔτοτὰ ἴῃς ἰὨτγεαϊθηςὰ ἰευτΊ ΟΥγ. 
ἡ ΗΙ., συη., Νον,., Ὀτ. ΠῚ Μιὲι, 6Α5. 
41 ΤΏε παπὶα ΠΣ ΡΠ ΓΤ) ΟΟουΓΒ ΟὨΪΥ ἢετα ; 85 γε. ποίςϑβ, ἴῃς βου ῃοτη Ὀοσάοτ 

ἷβ ὈΠΥῸ ὉΠ) ἤδη Τα Ὦ ἰ5 ἱποϊμιἀεὰ ἀπά Π3ΡΩ ὃ) ἤδη ἰΐ ἰ5 Ἔχοϊυάεὰ. Α 
ὈΣ ΨΙ ΠΣ ἰ5 τηεπίϊοηδα ἴῃ 15. 157 45 ἴῃς Ὀουπάδιγ Ὀείνεεη Μοδὺ δπὰ Εδοπὶ 

ἩὮΙΟΝ 6. ῬΥΟΌΔΟΪ ποί τείεσγεα ἰο Ὦδσα. 
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8. 1052} ΤῊΉΪ5 ἰ5 [ἢς 3 οὗ βιυνεαγίηρ; οἷ. Οη. 2138 2216 Ατη, 814; ΚΟ. 2014; 

Β.Β. δοί.; ἀΐξς τοι Ξε ἀὲνεσείγ, οἴ. Ῥ5, 2518 Οη. 495, εἴς.; Η. 8, 24, ττὰ. (σα). 

-- ΞΝΓῸ] ΞΞῷ »7͵ηἢ. Οἵ, τε ςοηῃδίδηϊ ἱπίεσοῆδηρε οὗ ἢ» δηὰ ὃν; 7) δηὰ 
ὅν); νυ. Β5Ζ. ς7)7η. ὙΤὮς ψεδκοπίηρ οὗ "ἢ ἴο ν ἰ5 οῃμαγδοίογβιὶς οὗ ἴῃς ἰδῖετ 

ἀενεϊορτηοπὶ οὗ ἴῃς εις ἰδηρυαραεβ; ἰἴ 18 δϑρθοΐδ! νυ ἔγεαυεῃϊ ἴῃ Αβϑογγίδῃ, 

Μαμάδῖο, ϑαιηδγίδη, Ρῃοςηϊοίδη, απ (δε ἰδΐεσ βίαροϑβ οὗ ΕἸ δίορὶς δηὰ Ασγαπιδῖς; 

οἵ. {ἰπάθετρ, Κγρίεελ. σγανρε. α΄. ξένε. δργαεάφη, 1. 21 ἴ. - 7 Κ΄. ἠοῖς οὗ τ. 

ῬΡ. 2381. ---θ.. γ05}}] ΤΏΘ 1 τηᾶτκβ δροά., Ἡ. 44, 2“. ---10. γὺ] Μοβῖ Ἴσοτὰ- 

τῃοῃ οτος ἴῃ ΗΘ. 85 ἰπ οἴδες ϑειχτὶς ἀϊα]οςῖπ (οἷ, Αβϑ5γτ. «δομ) ἰ5 “Ἰονεὰ οης"; 

80 15. σἱ δηὰ (ι. 1180. οἡ δαςεὲνε, Ὀπῖ [86 τηδαπὶηρ “ υποὶς" 15. νῈ}} αἰτεϑιεὰ; 
οὗ, 1ν. τοῦ 1 5. 1469, 50 αἷβο ἰπ ϑυγίασ. Α Ὀγοδάσν ἴεσ, ἐφ. δέριςρεαν, ψουϊὰ 

δεεῖῃ Ὀεῖίεγ Πετα (ΗἸ,, Βα., Κα., ΟΥὐ., ἈΝ. πὰ. Β.08Β.).--- οο}} (Οἱ, ε Κὶ τ83 

Δ Φ ἴον )Ό; [,8. 25, ἽΨ ἔογ Ἴ5; [,8. 4΄, Φυ ἴοσ Ὀρ; 2 5. 132..2}2) ἔοτ 210); ἔοτ βιἶας 

ἱπζοσοβδηρσε ἴῃ Ατδιαὶς, οἷ. Παϊτηδη, Ογανρε. ἀ. 7241.-:αἱ. ἄγαν, Ρ. 74. ΤῊΪ5 

υ86 οὗ ἴῃς ρῥγοῃ. 8. ψιϊμβουϊ τείεγεηος ἴο δηγτῆϊηρ αἰγεδαν τηεηϊοπεὰ ἰ5 

ἀκ ναγά, ὈὰϊΪ ποῖ ὑπκποόνη; οἷ. 15. 1γδ (ν Βετα ἴπε ἴεχὲ βμουϊὰ ργοῦδοὶν ὃὈς 

εἰηεῃάεά ἴο τεδὰ Ἴχ). ον ἴδε υϑ86 οὗ 55. 5Βυῆιχ τεξευτηρ ἴο Ὁ]. δηϊεοεάεηϊῖ, 

ο(. Κό. 248 α. --- Ὀ0Ν}] ἰὕϑεά δὐρβοϊυΐεϊγ, ΟΚ. 152 5, οἴ. Εν8 ὃ 222 ὅ. --- Ὁ5] 

ΟταϊμαΥΪ δ5 ἤετε (Τα. 319 Απι. 83 ΗΡ. 230 ΖΡ. 1ἴ Ζς. 217) δὴ ἱηζεηεςοιίοι; 

οὗ. Να. 811: Νὰ. 1322 ψ δεῖς ἰΐ ἰ5 ἰτεαϊεδαὰ 85 ἃ νῦ. --- 3:55] Οπ σοπείτας οι, 
ςζ,. Εν. ὃ 29ς 4) Κὅ. 309 . ---ὍΦ27] 3 οὗ ἱπίετγεβι, Κό. 212 «.--- 11. Ὁ 0] 

α.λ.; οἴ, Ατ. οἷ ΞΞ "ἃ ἰουπίδίῃ Τμοκοά ὕρ ὉΥ̓͂ τυΐπ5᾽; δηὰ [δε τεϊαίεὰ τοοῖ 

ἴῃ Α55γτ., γόσῃε (ὈΝ ) τῷ Ὁ “λαζίεν, ἀι], εἴς.; οἷ, γΥγυ δὰ Ὀσπ, δῃὰ θῖν 

(76. 517). 1 (Οἱ. ς3 [δὲ βᾶπιαὲ ψογὰ 888 ἴῃς δεῆβε ο΄γοῴς (οὗ ἀενν), Ὀυϊ τ8ϊν 
τουδὶ σοΙης ἔγοτῃη δΔηοίμου ΟῚ (οἴ. ΕΖ. 4614). ((. Ἡοίπι. Ζ,4 ἢ». 11]. 1τἰς. 
Οἱ υ86ὲ οὗ ἃςο., εἴ. Εν..8 8 284“, (ῶ ; Κῦ. 327 ν.--- 12. Ὁ5.02] Ι[{ 15 υτρεά 

ἃραϊηβί ἴῃ6 τεδάϊηρ Ὁ" 22 (1) ἴδδι ἴῃς Ρ]. ὉΝΡ2 δρρδαῖβ ἰῃ 2 (ἢ. 42; 
οἷ. Να. τοῦτ; (2) (παῖ ἴῃς πιοπιίοη οὗ οχεὴ ἱπ οσοπηδοϊΐοι ἢ 5εδ- οἰουρδὶην 

6 βδυρετῆμπουπ; (3) ἴα ἴῃς δὔβεῃσς οἵ ἴῃς δσῖϊοὶς ψὮ ὃν νου]ά ὈςῊ ἐχοερ- 

κ[ἰομαὶ; δηὰ (4) ἴδαὶ ἴπε ἤρυτε νουϊά Ὀ6 ἴοο Ῥοϊὰ ίοτ 4 ϑειηϊῖα; οἷ. Ουη.; 

Κὅ, 254 ς.--- ΝᾺ] ΜΝ τίεη τὐνη, Ὀκ. 2253, Ηο. τοῦ δῃὰ Ὁϊ. 2917 βῇον ἴπδὶ 
ἴς νοτὰ δεῃοῖθϑ βόιης ρ]δηΐ, δηὰ [5 ἐγεαυδηϊ δϑϑοοϊδιίοη υἹἢ Τὴ ἰμάϊςαῖος 

18αῖ 1 νγᾶβ8 οἵ ἃ Ὀἱϊες (5. 6933) ἀπὰ Ῥυο Δ ὈΪΥ ροϊϑδοπουβ παΐυτε. Ῥοΐβοῃ 15 
οἰ αΥΥ ταεδηΐ ἰῃ Ὠϊ. 3288 76. 814 70. 206, εἴς. ϑοῖὴς δανα ἰπουρηϊ [δαὶ τς 

ῬΟΡΡΥ ν 8 ἴῃς ροἷδῃὶΐ ἰῃ πυσβιίου (71ε:., Ο. Ε, Ῥοκῖ, 28. 11. 104). -- 
18. ν92] ΟΚ. τς2κα, Ν.; Ενν8 αὶ ΖΒόγ; Η. 8, 2 ἀἵ, τι. (,,),; Κδ. 3807, (Ὅτ κ 
Ὀεΐηρ ἀγορρεά ἔγομι σοῃβοϊουβῃ 6585). --- 14. ΓΛΜ2Υ5] ΤῊς δτίϊοϊα ἴῃ 1819 116 

ἦβ ἐχοθρίίομαὶ. Τῆς [11 Ἐ{{|6 τινῶυ [Π] ὑὸν ΠῊπὺ ὁσουγβ 26 {πιε8 ἱπ Ο. Τ', 
Ὀυΐϊ [Πα ἀτίϊς] 6 ἀρρεδῖβ σἱἴἢ ΓΊΝΩΣ ΟἿΪῪ ἔους {ἰπη68, νὶΖ. Ηο. 125 Ατη. 318 614 οδ, 
1 οσουΐβ δἰχ {ἰπ|ὲ8 ἱπ Απιοβ νους τπς γος (418 ς14.1δ.16. 27 68), Οἱ. 
Κόὅ. 295 ἐ ἀῃὰ 2δς σ. --- "})}] “Ἰηἀεζεττηίμαῖα ἔογ ἴ[ἢε 56,6 οὗ διυρὶ!βοαρίίου ᾽ἢ 

(845 ἰῃ Ατὐδϑϊς) Ξξ ἃ ἴοσσίθὶς (2) παϊίου; ΟΚ. 12ς ὦ. --- ΝἸ2392} ΟἹ οομβίγυο. 
ἤοι, Κὖ. 406 ὦ. 
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ὃ 11. ΤΉΓ͵ΟΘΘ ν᾽ δῖ} οὗ ἀοδίτπιοίΐοι. η1..2. ΤὮδ656 ἴἤχαα νἱβ] 58 
ὍΕ͵ΙΟ ῬΓΙΟΡΔΌΪΝ δηηοιηςδα δἱ Βεῖἢ 6]: ΒΞ (1) ἃ νἱϑίοῃ οὗ ἀδνουτηρ 

Ἰοσυκῖ5, ἴἰῃ6 ἀδϑίπιοϊίίοη βἰαγθαὰ ὉΥ [86 1ῃΓοΓροβοὴ οὗ Ὑδην ἢ 5 
Ἠδηά (718) ; (2) ἃ ν᾽ϑίοῃ οὗ ἀενουτγίηρ ἤτγε, ἴῃς ἀδοιγασίοη 5ἰαγοά 
ραὶῃ ὉΥ ἴῃ6 ἰηιεγροβι!οῃ οἵ Ὑδῦνε᾽ 5 δδηά (5 ἢ ; (3) ἃ νἱϑίοῃ 
οὗ 4 ρυΡ-]1η6, (η6 ἀεδίσυστοη τὶς ἔσηθ Ῥετγτα 6 ἴο ὈδοομηΘ 
σοιρϊεῖς (7.2.7 

(οπίγϑῦ ἴο ἴδε υϑια] ἱπίετγργείϊδιϊοι, [15 βοοιΐου, {κα ἴμοβα ἡ δ ἢ Πᾶνε ὑτα- 

ςεἀςα, 15 ἃ ρΡοεπ. 1 τεδοηδα [ἷ8 σοπο] υϑΐοῃ ἰῃ Μαγοΐ, 1897; 3ε6 8 ζ΄. Νον. 

1898, ὑρ. 333 ἢ. ; εἴ, ΕἸῃ. 2 2γοέδε ναι Ανιος (1899); 1,ὅδτ (1901); 

Βαυτηᾶηῃ (1903). Τῆς ἴοττῃη δηὰ βγ]6 δῖε ἱῃ ΤΩΔΗΥ ταβροςῖβ 53:}}}|1ἃΓ ἴο 

ἴΠοϑβε ἰουπά ἴῃ ἴδε βπτβὶ ρίεςεϑ (οἢαρ8. 1 δῃὰ 2). Τῆς Ῥοδϑῖὰ ᾿οπϑίβῖ8 οἵ ἴτας 

δίΔῃ 283 οὗ πἴηςα {γτηοῖοτβ εδοῆ, ὍΠεβε 81:80 288 ργεϑεηΐ ἰῇ σοΙθτηο; ἃ τατηδιὶ- 

ΔΌΪς δυιηταοῖγΥ, οδοῖἢ (Α]ΠἸρσ Ἰορίοα!ν ἱηῖο ἴἄσγεα βυραϊνίβίοηθ; ἴμς ἄγϑὶ δηὰ 

δεσοῃὰ δζε βίγι Ἷγ ρᾶγα] 6] ἰὨγουρσδουῖ: - 

ΠΥ ΟΣ ἽΝ ὉΜΣ ΤῸ ΠΥ ΣΝ ΜΙ ΤῸ 
22 Ἵν [ΠΥ] ΠΩΠῚ 2. ΝῸΡ ΠῚ 

φρῦσι τὺ γῦπγ2 ΠΊΠΥ ΣΝ ὉΝΣ 
ΧΣ] ΝΠ πὴ ΤΙΣ ὈΥΊΓΤΤΙΝ ὈΣΝΟῚ 

ΝΣ Ἄν τιν δονὉ ΡῦτΣ τν ΠΙΟΝῚ 
ἈΣΤΟ ΠΊΠΝ ΟΣἿῚΝ ΩΝῚ ΝΣ ἽἼΠ ΣΥΣΝ ΟΣἿΝ “ΟΝῚ 

ΜΊΣ ΤΡ 2 2Ρ»}ὴὺ ὈΤΡ "Ὃ ΜῊ ΤᾺΡ 2 2Ρ}0 ὈἿΡ᾽ ᾽Ὃ 
ΝΡ Πγδν ὉΠ) ΤΙΝῚ ὮΡ ΤΥ ὍΠῚ 

ΠΥΝΥ ἼΌΝ ΠῚ Ὁ ΤῊΝ ΟΝ ΠΏ ΝΟ ΜῊΠ Ὁ2 

ΟἱὨ ἴδε πίῃς ᾿ἰπεβ ἤνε ἰπ δος ἂζθ ὑγδοίῖοδῖν ἴῃς βαλε; ἰπ ἴῃς τειηδί πἰην 
ἔουγ ἴδετε ἰβ ἃ 53: πη] αγΥ οὗ ρδη; οἴ, π)7ι, πα 2, [μ6 ἔοστηβ οὗ 9 Ν ἰπ ᾿ἴπεβ 
4 λῃὰ ς; διὰ ἴδε βδλο Ἰορίςδὶ αἰν᾽βίοη σοτῃς8 δ ἴδε επὰ οἵ δας (τρὶεῖ. (ου- 

οεγπΐηρ ἴπε οοτγεοϊίοηβ οὗ ἴῃ ἴεχῖ, νἱζ. (1) οπιββίοη οὗ Ἴ: Ἢ) ἊΠΝ Φρο ΤΣῊ 
(ν.3) δηὰ (2) ἴδε τεδάΐῃρ οἵ πῦϑο μπὶ "5 (ν.3), ν.1, ὍΤΈς τμϊτά βἴδηζα ἰ5 ἔτοτα 
ἴϊ5 πδίυσε Ἐβ5 6 }14}}γ ἀϊβετεπῖ, δηὰ γεὶ ἴῃς ἀϊβεγεπος 185 οπς οὗ [πουρῆϊ ταῖμεῦ 

188ῃ οὗ ἔοσσηῃ. ΜΠ ἴδ οταϊββίοη οὗ ν.δ5 (ν.2.} ἴῃ ἀυγδηροσηδηῖ 15 ἃ5 (Ο]]ΟΥΒ : -- 

Υ ὍΣ» ὙΨ ΙΝ κὉ ὩΝ ΟΠ 2 
ΓΟ ΓΙῸΣ ἸΌΦΣ 20) ΣΝ ΠῚ 

ἸΣΠ ὈΝΦ ἸΦ ΡΟΣ ἫΝ ΥὙΌΣῪ πριπ Ὁ» 
2 ΤΏ ὈΡ2 Γ2 Ὁ» "ΔΌΡῚ ἼΝ ὈΦ Ὁ) ΣῪΝ ΟΝ 

ΝΥ ὋΣ 22 

“ Νοῖς ἴῃς βυρροκίίοη οἵ Η. Ρ. ϑιηῃ, Οἱ 7: αν Π δίο}} (1903), Ὁ. 211, ἴῃ 

Ἰόβα νἱ5ίοη5 Ὀεϊοηνρ ἴο ἴῃ6 ορεπίηρ οὗ Ατὴοϑ᾽5 σα ϑίγγ. 
Τ (1) Ου ἴδε τοὶ ἢ] οὗ οἢ5. 7-9 ἴο ἴῃοβα νος ἢ Ὦανα ρῥγοοδάδά, 566 [ηἴτο- 

ἀυοσίοῃ, Ὁ. οχχνὶ; (2) οἡ 186 παίιιγε οὗ ἴῃς νἱϑίοῃ δηὰ [15 υ8εὲ ἰῃ ῬΤοΟΡἤδΟΥ, 8566 

ΓΕ ο65 ΟὮ ἢ. 388. 



1Ι6ο ΑΜΟΘΒ 

ΜΠ. 1-8. 4, υἱείο ο7 ἡξείγογίηρ ἡρεμεές, τυλοσς ἐξεύγωεῆῖοε τοογὰ 
ἧς εἰαγεά ὁγ Υαλινεὰ “ῤοη 26 2γοβλεζ: μρρορ ἐπίσγυση  ο᾽:. 

1. σΥν} Θ΄ ἐπιγονὴ ΞΞ Ἴχ" (60 α͵530 Βα., Ηοβηι., αα. ΝΥ ε.58, Ματγι!); 50 ς5 δπὰ δ᾽ 
ΓΙᾺ. [πδεγῖ ΠΥ 88 βυρ)εςῖ οὗ Ἴχν" (50 Οοτῖ, Νον.., ΕἸΠ.). - γπΓ Βαυπιδηῃ 

οτῃ. --- ἸΘῸΣ Ἢ) ἽΝ Φρὺ 5,71] Βεδά δ) ίογ φρὴν (80 Ἡοβῆπι., Υε., 1,δῆτ; 

ΓΒε., Οσ ιἐή. δὲδ. , Ματῖῖ). 4 βροῦχος εἷς ΓὼΎ ὁ βασιλεύς; ᾿Α. ὄψιμος ὀπίσω 

τῆς γάζης τοῦ βασιλέως: Σ. καὶ ὡς εἰπεῖν ὄψιμος μετὰ τὴν κουρὰν τοῦ 

βασιλέως; Θ, καὶ ἰδοὺ ὄψιμος μετὰ τὴν κουρὰν τοῦ βασιλέως. Οτ. "5 ΓΝ το. 

Οοτῖ, δ} ἕοσ ρου (8ο Να].). ΕἸΒ. "522 πν σιν, Νοὶζ (7λΔ22Ζ. ΧΧΝ. 
1900, Ρ. 292) ϑρθοα Γ ἫΝ τρσδι; οἱ, Μαζῆ. ϑοβυαϊ (58. 4332)» 2 ΝΕ). 

οὐ Ἴ ΟΠ 0, (δε. ((σἐξ Δὲ δ.) στὴ ὉΤ) ΓΞ ἽΝῚ ΡὉ ὥχπ, ΤῊΝ ρῆταβε ἰ5 δὴ 

ΧΡ δηδίουυ ἰπβουῖίο ποῖ Ῥεϊοπρίπα ἴο ἴδε οτίρι δὶ ἰεχῖ, 845 ἄρρεᾶτξ ἔσοιι 

ἴῃς ἔογι, ἴδε τπουρδῖ, πὰ [ῃς 5βιγορῃϊς βίγσυσίυτε (580 Νον., Βαυχιβῃῃ). --- 

3. τῦϑ ὉΝ Π.] Ἐεδὰ πῦρ ΝΠ ΠΣ) (80 Τογτεγ, 182. ΧΙΠ, 63; Νῆε.5, 
Ὁτ., Οοτῖ, Ζ»»., [,δὴγ; οὖ. ΟΚ. 112 κῃ, Ὀυϊ οἵ. Βαυπδηη). ὟΝ ε. δ΄. 55, 

Νονν. ἼΦΝΞ 2) ΟΥ̓) 5») (80 ΕἸ}.). Δα]. ὉΝν πὸ, Οεἷ, ὙΠ) Ξξξῷ 1) (οἵ, ]ς. 188). 
γοἱΖ, 5 [5] τὸ πονο, Βαυπηδπῃ δπὰ Μαπὶ οπι, πῦϑ ὈΝ. -- Στ] 

ἵλεως γενοῦ; ἜΪ 2γοῤίἠίς ἐείο, οὗτεεγο,; 388 «3. Οτ. μὴ το, ἃς ἴῃ νι. --- 

Ὁ) 2] ΟΘΟ.Θ ΓΕ - ΗἸΡΒ (80 αἷϑο Ο58., θαῖῃε, Οζγ., ὅεὉ., Οεῖ.). Σ. τί ὧν 

ὑποστήσεται ᾿Ιακώβ. (ἱ. ἴῃς ἰγεηθεηι οσουττγίηρ ρῆγαϑε ΟΡῸ Ν᾽ (ἐν. ς3). 
Οοτῖ, ΟΡ ἔογ Ὁ ΠῸ (80 Ναὶ., Νον. (Ὁ), ΕἸδ., Οεἰ.); Ῥυῖϊ με τεχὶ 
ΤΩΔΥ͂ ΜΕ] διδῃὰ. --- ὃ. ὉΠ)} (ὅ μετανόησον ΞΞ ὉΠ) (νο}.) οὐ Ὁπ35 (4.); 50 

“ σιλλασῇ, Ἐ »ιἱρεγέμς ε΄, ᾽Α. παρεκλήθη; Σ. παρακλήθητι. 

1. 7Ζλως τὲ. Ζογα γαλευεὰ «λοιυεαάῖ »ι5] ΤῊΪ5 15 [Ὡς τηϊίοττῃ 
ἱπιτοάποῖςοη ἴο 41} [ἢ6 νἱβίοῃβ Ἔχοερῖ {π6 ἢ (οἾ). ὙΠατε ἰς 
ὯΟ ον ἄθηοθ ἴο 58ῆον ὙΠΟίΠΟΣ ἴΠ6 νἱ᾽βίοη οδπηδ ἰῃ ἃ ἀγθδπ), Οὐ ἴῃ 

Θοβίαδθυ. [Ιηάθορά, [ἴ 15 ποῖ δοθϑϑατΥ ἴο ΒΌΡΡοΞΚΘε [δΒαῖ εἰ σ οὗ 

ἴπΠ656 τροῖϊῃοάς νὰ διρογεὰ. ὍΤΏΘΥ ἅἃγἴο, πδνοσίμοίοβθς, σϑδὶ 

νἱβϑίοηϑβ, βίῃοα τῇς ΤΟΣ ΟἸ ΑΓ αἰἸπΕ σι ϑ 65 Ὀοεΐνοθη τμθηὶ (1ο- 

φεῖμον ἢ τῆς ἐουγἢ νἱδίοη ἴῃ 8153) δηά ἴῃς Ὠἰδίογ δὶ δρίβοάς ἴῃ 
ΡΠ Υαλευεὰ τυας ,ογ»»ἶηΡ)] Γ΄. ἡ. χῖ. Τὸ βυρρὶγν Υδῆνθἢ ἃς 
186 5συδ᾽εος Ὀτγίηρβ ἴῃ6 ἰογπὶ οὗ δχργϑβϑίοη 1ηἴ0 αι ΜΠ ἢ ἴῃς 
σοΥγαβροηάίηρ ᾿ἰη6 οὗ {πὰ βϑοοηά 5ἴβδηζϑ, Δη4 τ] κ65 ὉΠ ΘΟ ΟΟΘΘΑΤΥ͂ 

τῇς τεδάϊηρ οὗ Ἢ (»)ογηιαδονι, ὀγεεα) ἰῃβῖθδα οὗ [ἢ 6 ῬασγΈςο!ρὶςο, 
Αἰ Βουρῇ τἢϊ5 15 ἱἀνοσθα Ὦγ Οὔ δηὰ τδηυ βοῃοϊατβ (7.5.). ὍΤδὲ 
Ῥατιοῖρ!]ς φῆονβ ἰμαἴ ἴῃς δεϊϊοῃ ψὰ5 ποῖ γαῖ δβηϊϑῃαά, --- Ζοεις ες] 

Ῥετῆδρ58, ἤογθ, Ἰοουδίβ ἴῃ [6 ἰαγναὶ οἴαρε." Ἐσίογοηςα ψγ5 τηδὰδ 

366 Ὦγτ, ΡΌ. 82-91 (Ξ Εχουτϑυβ οἡ [,οου[5), δηα, ἰμ δα ἀἰου ἴο ἰἢς Ἰἱἰεταίατε 
1ῆετο οἰϊοη, ἀσί, “" Τοουδ515,᾽" ἰῃ 28. απῃὰ 28. 



ΝΤΙΙ. 1-2 Ιόι 

ἴῃ 49 ἴο ἴῃς βεπάϊηρ οἵ Ἰοοσυϑῖ5 ἴοσ ἴ8 6 ρύγροβε οἵ Ὀτηρίπρ [5γϑεὶ 

ἴο 566 ἴδ οἴτοσ οἵ ἢοσ ψᾶγβ. ΤῊ5 ψ85, οὗ σουγ58, δη δοῖ οὗ ΤΏ ΕΓΟΥ 

οὐ ἴῃε ρατὶ οἵ δῆνεῃ. Βιυὲ ἤεγα ἴῃ ΠΊΕΓΟΥ “ἀρρϑᾶτβ ποῖ ἴῃ 

βοῃαϊηρ ἴα Ἰοουβῖ5, Ὀαϊ ἴῃ νι πατανίηρ μα πὶ Ὀεΐοσε ἴμεν μδά 

αἰτει!γ ἀεδιγογαά ἴπε νερείδτίοη οὗ ἴῃς σουηῖγ. [{ 15 [ἢ 58Π168 

ρίαριε νἱενεὰ ἔτοπι ἴνγο 5] 10 ἢν αἀἰδγθηῖ βιδηάροίηϊβ, ἔτουη ἴδε 

ἤτοι οἵ ψῇϊοἢ ἀρΡθᾶσα ἴῃς δοῖϊνο, οτὰ ἴδ 6 βεσοηά [ἢ ραϑϑῖνα 5146 

οὗ [ῃ6 ἀϊν!πα τ οσου.᾽ " -- 71 1.6 ὀερίπηῖηρ 97 “ἦς εο»ηηρ τ 97 1λέ 

αἤίεγργοιυ} Τῆς “ Αἴεγρτονίῃ ᾽ νὰ5 οἰἴποσ (1) 1ῃ6 βεοοηά ρτονίῃ, 

ἴ[ῃ6 ἢτβὶ Ὀεΐηρ εὐ ΟΥ̓, 85 ἤδσθ, [Ὁ ἴαχϑϑ, ΟἵΓ᾽ ἰοσ γούδὶ]ὶ ιι56,7 οἵ 

(2) ἃ ᾿ἰδῖεν ρταββ ννῃ]οἢ ϑἰασίθα ὉΡ ἴῃ Μαγοὴ δηά Αργτὶὶ υπάοτ [ἢ ς 

ἰηδυδησς οὗ ἴῃς ἰαῖθ ϑρυτηρ Γαϊη8. ᾧ ΟΥΑΙ ΠΔΤΙΪΥ ριαβ5 8 ποῖ 

ουὐξ δηὰ τιδάθ ἴηἴο ἢδυ, δυῖϊ νὰθ δαΐθη, δ ἰΐ ρσεῖ, ὉΥ ἴδε 

οί ]θ. 8 Ῥεσῆδρβ, όούανοσ, ἴῃ [815 σᾶβο, 1 δα Ὀδοη δ᾽ ονεα ἴο 

ῬΊΤΟῪ ἴου ἴθ ΚΙῃρ᾽β ἰενυ ἰοῦ ἴῃ6 βυρροτῖ οὗ ἴῃ σᾶνδ]τγυ. |} --- 

“4:4 ὀελοί ζάεγε τοεγε μεδργοῖση ἐρεμδῖς αὔθ 1266 Ζίμρ'᾽» ηισιῦ- 

Ἴηρ5] ΤῊΪβ 15 ὑπαουθίθαϊν 4 ρἷοβα (7.5.) ἱπϊοπαθα ἴο ἢχ τῆογα 

ἀεδηϊεὶνγ τῃ6 εχαςοῖ τὴς οὗ (ἢ6 Ιῃηναϑίοη οὗ ἰοσιιβῖβ.υ Ποθ5 [5 

Τηθ8}) 244 ζίμρ᾽» χιοισίηρε, ΜὨϊΟἢ, ἃ5 βυσροβίθα ἀρονθ, όσα Ἰἰονὶοά 

ἴοῦ ἴῃ6 δτῖγ, ἴῃ6 Ῥθορὶβα πηακίηρ ΠῸ 0.56 οὗ ἴῃ6 γγαὰβθβθ 0π1]] 

[15 ἰενγ δὰ Ὀδϑὴ ἴδκεὴ ἀναυ  ΤὨϊ5 βθοῖηβ βαϊἰϑίδοίογυ, γεῖ 
ΒΟΙῺΘ ἴδϊκα Σ ἴῃ (Π6 56η56 οὗ σἀεαγίρρε, ἴῃ 6 τἴπη6 ἀδϑισηδιθα Ὀδηρ 

(ὴ6 τἰπ|6 οὗ ἴῃς Κιηρ᾽5 σλεεῤελεαγίρηρ.". ΤῊ τδηϑ ιοη ἐρεμδῖς 

Ἰηνοῖνο5 ἃ οἴδηρε οἵ ἰοχὶ ὑαβθά ὑὕροὴ (ὅ (:...). 45 ᾶ5 αγν- 
φγοιυΐά. Τῇ δρρϑάγσδησα οὗ ἴῃ6 ἰαγναθε οὗ ἴῃς ἰοουβῖ ἴῃ ἴῃς 

Ὀερηηΐηρ οὗ ἴῃε σοπληρ ὉΡ οὗ [86 «αἰϊζεσρτονίῃ, δηά οὐ {υ]γῪ 

ἀονοϊὶορεά Ἰοοσυκῖα δέϊεσγ ἴῃ6 Κιηρ᾿5 τροονίηρϑ, 15 ἰηϊεπα δα ἴο ΓΕΡ- 

Τεβθηῖ ἃ ἀεϑίσυοσϊίοη οὗ Ὠοσῦαρο ψὨΙσἢ τὨτοαϊθηδα ἴο Ὅς σομῃρ]εῖο, 

βδίησα ἴμα ἰδίου ρρθαζθά δὶ ἃ {Ππ|Ὲὸ θη ἴἢ6 ταῖηβ ΨΟΓΟ 4}1 ραϑῖ 

δηᾶὰ τῃ6 ΘΠΊΠΊΟΙ ἤοαῖ τγᾶβ Ἰι5ῖ Ὀδρίηηϊηρ. --- 9. Απα τὐυλόη 1λε} 

τυεγεὲ »ιαζίηρ απ ἐπα 97 ἀευοιγηρ) Μ|ΊιοΠ6Ι] σοηϊεηαβ (1) [Παῖ 

ΠῚ 5ῃου]ἃ Ὀς τεϊαϊποα ἰησῖοδά οὗ [6 ῥστοροββάᾶ ὑ; (2) ἴδαΐϊ 1 

«Μ|, 4 [5., Νεν., Οτ., δ αἢ. ἘΜΙῚ,, ΟΑ5., Νον,. 

ᾧ Βυτοκπαγάι, 7γαυεῖς ἐπε δυγγία, 246; 80 Μῖϊι., Νον., δηὰ οἴποιβ ; Ῥυΐ 566 

Ουη. (7.1.5. ΧΝΤΠ]. 222 1.), νο αιυοπιίίοῃϑβ [ῃ6 5ἰαίο πιοηΐ (δῇ ὮΔΥ ννὰ5 ὑπ κπόνῃ ἰη 

Ῥαὶεσῦπο, δηὰ πὲ ΦΡ οαπηοί τηδδῃ Ἀδοσστονίῃ, πὰ οἰϊεβ "5, 372 728 οοῦ ἴο 580 
ἴῆαλι ἵννο στον 5 οὗ ζγαϑ5 ὑγετε ουδίοσωῃδτγ. Ι ΝΘ. «5εγι. 246. 

4 οβ., Εν'., Βα., Νον., Ὦτσ. Φὸ Ἡοβῆη,, Μὶ|ΐ, 

Μ 
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μᾶ5 ἴῃς Ἰποδβοαδῖϊνε ίοστος (εξ. [5. 42); (3) ἴδμαϊ ἴο βσυρροβε ἴδαξ 
ἴῃς ἸοουδῖίΒ ψουἹὰ ἤτθὶ ἄδνουσ ἴ6 Ὠεῦραρα δηά ἴπθη ρῥτοςοεεὰ 
ἴο ἴδε γταβθβ ἰ5 ἴο τὭακε ἃ αἰβιἱποϊΐοῃ Ὀδίσγαθη ΞΟ δηὰ ΦῸΡ 
(ν!2. νεροία]65 δηαὰ ριδ55) " ΨΏΙΟ, Ἃο065 ηοΐ οχὶβῖ, δηὰ 4]50 
ἴο ἴρῆοσε ἴῃς ἢΔὈ115 οὗ Ἰοοσιι5ῖθ, γῇο ἀδνοῦγ δνοσυ τ ηρ 845 ΒΟΥ 
ρο. ΜΠ Ὶ Ξῷὸ σμη 1} τοῖς εοηεῖμρ 10 2455, 1.5. ΔῺ ἂοῖ ποῖ γεῖ σοτ- 

Ρἰεϊοἃ. ΤῊ 15 θεῖον ἤδη ἴπ6 βυρροϑίίοη 7 ἴο δυρδι αϊς Ὁ [ῸΓ 
δὲ; Ὀαῖ τῃε τεδάϊηρ πϑῷ ΚΙ ὙΤῚ (σ.5.) 15 δΔἀορίεα Πέτα 85 θεΐῃς 
511} πῖοσα Ὀ]δυβι Ὁ ]6. --- ογρίυε) {.ς., 1586] Ὧδ5 βἰηηβά ; ἴῃε Ἰοσυβῖβ 

αν Ὀδαη βδθηΐ ἴο ρυηϊϑῃ ; τἴῃ6 Ρυπὶβῃμηθηϊ Ὠανίηρς Ὀδεη ᾿πηῆϊεϊδὰ 

ἴῃ Ῥασῖ, ἰοσρῖνε πον [ἴῃς 5ϊηὴ5 οἡ δοσουηὶ οὗ ψῃ]οἢ ᾿ξ γὰ5 56ηΐ. --- 

σιν απ ἡαεοὸ εἰαμα] ΤὨς ἱπιοστοραῖϊνα 15 υϑοα δῖα 85 ἴῃ 
15. 519 - ἂς τὐῆοσ, 1.6. ἐῃ τυλαΐ εομαϊΐ ον 156 Ἰδσοῦ ἴμαῖ ἢδ 5δου]ά 
βίδα ὶ Τῆς τοδαϊηρ 8" (Ὁ7.5.) Ξξ ψῆο 5}.4}1 γαῖβα ὉΡ [Δοο 15 

Ὡοῖΐῖ ΠΕΘΟΘΘΘΆΤΥ ; ΠΟΙ ἰδ  υϑεα ἰῃ Δρροβίοῃ μὴ [Π6 5υ]εςῖ. 8 

ΟΥ, τις τοδάϊηρ "5 (Ὁ.5.). --- 307 ἀξ ἰς σῖτα Νοιν διδπάϊηρ 
ἢ15 Ὀοαδῖβ ἢδ 15 ̓ Ἰηϑὶ σαὶ ποδηΐ 1η ἴΠ6 βἰσδῖ, ηοΐ οηἱν οἱ ἀοά, Ὀαϊ 4150 
οὗ τηξῃ. --- ὃ. γαλευεὴ γεῤερέεα ἀΐνε εορεεγηίηρ 12:5] ΤῊΣ υδυΔ] 
ΔΏΓΠΤΟΡοτ οσρἢϊο οχρσθϑβίοῃ ; οἵ. ν.δ 5. 1 5δ5 [οη. 4Ὁ Οη. 67 70. 215. 
-- 21 «λα πού δο] Τῆς αἴΐξεσ ἀδϑίγαο! !οη Ῥσοροβαα Μ1]} ποῖ ἴαϊε 

Ῥίαοθ. Ῥογῆδρϑ βυϑιοϊοηϊ ἸΠΠΙΟΙΙΟη ἢδ5 ἢον ὈΘΘη ρίνοη ἴο ὈΠῚΡ 

Ι5γδοὶ ἴο ἃ σϑα! ζαϊίοη οἵ ἢ]5 5]ῃ5. (Εἰ. ἴδ 5: 1]. ἀ σου ρὕοη οὗ 
ΥΔῆν ἢ 5 τηοῖῃοά οὗ νοῦ ψῈ ἢ [5.86] ἴῃ οὮΔΡ. 4. 

Τῆς ἤγϑί νιϑίοη ἀθθοθ65 στρ α!ν ἃ ν᾽ δι διϊοη οὗ ἰοςσι5ῖ5 βεηΐ 

ὌΡΟῺ Ι5Γ86] 8ἃ5 ἃ ρυῃιϑῃιηθηΐῖ, ψῃϊοἢ, ἤόύγανοσ, Ὀδοδυθα οὗ ἴῃ 6 

᾿ηϊοσνεητίοη οὗ ἴῆ6 Ῥγορῃδὶ νγὰϑ δἰαγθα Ὀείοσε ἰξ ἢδὰ σοταρ] δία νυ 

ἀονουτοά τῆς ἸΙαηά, Τῆδθ ρῥτορῃοῖ δα ἰὴ τηϊηα, δοσοσάϊηρ ἴο 

ΒΟΙ6, 8η δἴίδοϊς οὗ ἰοσιιδῖβ : [ δοοοσάϊηρ ἴο οἴμειθ, δὴ Αβϑϑυγίδῃ 

ἰηναβίοη, νὶΖ, ταὶ οἵ Ρα] οἵ ΤΙρ] ας ΡῚ] ΒΓ 111. 4 οὐ ραϑῖ ρῥυηϊϑἢ- 

ταθηῖΐ, οὗ ψῃδῖονον Κη, νοι δα ὈδΘῺ ΟἿ]Υ ράγιῖα]. "5 

1. 5251] ΤῊΣ Ἔαυΐϊναϊοηΐϊ οὗ δῇ οὐ]. οἶαιϑ6. Κῶ. 361 σ' --- 2311 τοι ἴῃς 

τοοῖ 22) (μοὶ ἰουπά 45 8.0ς0}}} τηδδηΐϊηρ ραίλεγ, οἴ. ζΞ- ΞΞ ΝὩ) (γΒεπος Ν3), 
15. 3019, 2οοῦ, εἰφίογ); Ατάτη ν3). ΤΆγες πουλὶ ἔοσπιβ οοουγ: (1) 25 ((ὰ 

Ρ].), 15. 334; αἷθο (2) 5), Ναὰ. 1, (3) 53) οτἷρ. νονεἷβ ἅ, ἄ; οἴ. ΟΚ. “τὶ 

ΟΙ5. 216 4; ϑῖδ. 190 δῃηὰ 101 ὦ. --- 2] Ηοΐῆτ. δῃὰ Μ|Ρ. τπάού «ἀεσγέησε, τΑϑ} ἢ 

4ΗἸΙ,, Κα, Τ Οοῦ., Εοβ., Ηά.; Κα. 332:.  Ρα., Μ|ιῖ., τ. φ΄αννε, 

ἘΝΝε. ᾧ Ηἰ., Ὠτ. 4 Ηα:.,͵ ᾿αίῃεα, Εοβ., Ηὰ. 
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ταϊπϊηρ (1) παὶ τηοσίηρ δὰ Βαυτηδ κί ρ' ἃτὸ δπὰ δἰνσαυβ ἢᾶνα 6 Ώ ΠΏ ΚΠΟΝΤΏ 
ἴῃ Ῥαϊ]εβίίης, (2) παῖ 1) Ξξ ἥδεςς ἱπ Ὠϊῖ. 184 70. 3139, ἀπὰ ἴῃ 5. 726 ἡδεες 
8115 ὑεῖϊες ἴδ) »πεσάσοτυν. Βυϊ ἃ5 δε. κυρροβῖα, (1) ἴῃς ἰηρ᾿5 βῃοδυηρ 

ψουὰ ἴαΐςε ρΐαδςς δἱ ἴῃς βδῖὴς {ἰπὶ6 85 ἰῃδϊ οἱ οἴδεσ ρδορίθ, δὰ ἴδε δἀάεὰ 
δεῖνος ννουἹὰ Ὀ6 βυρετῆυπουπ, (2) 6 τεπάοσίηρ »ηοτοῖρρ 1βΒ τὰς ὑσγοῦδὈϊα 

ὈΥ 115 οσουττθῆςα ἰῃ Αταῦῖο. ἨἩονονοῦ, ᾿ϑϑυσίδῃ ρίσζρε 8 8] 8 γ5 Ξ-Ξ σἀεαγίμρ, 

«υοοί. --- ὃ. ΠΛ] 1 οοττοοῖ, ἔτεα. Ὦτ. ὃ 120; Η. 2ς, 14; Ὀυϊ Ὀεϊζετ 88 δῦονςε. 

-- ὅν τῦϑ9] Οἱ ἴδε υβε οὗ ἴδε ἱπβηίϊενε, ΟΚ. 114 γε; Επν.8 28ς ε; Η. 29, 4α. 

-- 38. ὉΠ)] ΝΙΡὮ. ρΐ,; οὗ, Ατ. μΞ. Ξε ὦ τἰρὰ ἀφερὶν, ργοαρ, αὐτὰ 5} δ5 ἰπ 

νυν." 7ε. 85 Εχ. 3212, εἴς.) ϑοπλεϊἑτηο5 ἢ ὅν 76. 265, αἠὰ τ ἰΒ ἃ οἴαυδε ἱπίγο- 
ἀυςεὰ ὃγ ":, Οη. 687. --- γκ|] 7 λὲς ζλήησ, ἴετα. ξξ ἤευϊ. ΑΚ. 122φ.; Η. 2, 3; 
ποῖ Ὀδοδυβε ἰΐ τείευβ ἴο ἃ φίσρηε. -- 5. Εειλ.; ςΐ, ΓΝ. 

4.6. 44 υἱείοπ οὗ ἀεεογίηρ ἤγέ, τυλοσε “εείγμεῆυε τὐογξ ἐς εἰαγεαῖ 
ὅν γαλευεὰ μῤοη τάς »γοῤἧσέ' Σ γρεμὲ 1η167 6 5071. 

Ρ 

4, ΦΝ2 2. ΜῊ 77] (δ ἕογ 3.0 [ᾶ8 τὴν δίκην; ὦ «φῶ; τ γποῦ; 

Θ. καὶ ὁ καλῶν τὴν δίκην; ἜΪ εἰ ἐζεε τυοεαῤαΐ γμαείενε ααἱ ἦργιόρι. Ἐν. ἰμῖοτ- 

Ῥτεῖβ (8ο Ηἰ., Ὗε., Νον".) ΝᾺΡ 858 ΞἘ, ποὺ (15. 3415). Κύδηῖκεὶ (Ζω Ζ7Ά. ΙΧ. 

271) ὧν 22. Ὁ; οἴ. Ἀϊ. 323; 5. Οοτὲ (7λΛ7.. ΧΙΝ. 121, ἀπὰ 4»:.), Ναὶ]. ; Ῥυϊ 
8ἃ5 Οεῖ. 84γΥ5, 22 5 ποῖ 80 υδεὰ, [6 υϑᾶρὸ Ὀεΐηρ 85 ἰῃ Οἡ. 1929, ΨΝ 5. 

Οτ. Φν2 ψγ29. Ηοδαι. ΦΝΣ 3: οὐ Φν 225; οἴ, Ρ5, 18, ΕἸ. ἀδπὰ Ηδὶ]., 
σπ γῶσῦ, βδταις οἵ ῆτε. Οεῖ. Ν ΕΙεαεὶ, ὧν 33 (70. 185). - )1Ν} Οὐ. οἱ. 

85 αἰτορ. --- 55Ν.}} ΕἸΒ. ὈΡΝῸ ΌΜῊ, -- --- ρὑπη] ὦ αἀάς κυρίου, οἴ, [ἱ. 429. 
ἘΠ ἰηβετῖβ οἵγε, Κιεηκεὶ, ὅ2 τιν (Ζευ7ᾷ. ΙΧ. 271; 50 Οοεῖ, ἔε.; Ναὶ., 
Οει.) Ηοήἥαι. Ῥ σ5. --δ. ΝΣ 16] ΟΖ τεηάεσ ἰῇ β8πὶῈ ΨΥ 85 ΝΠ ν.2, -- 
θ. πῆπ κνὸ] δὶ ἷπ ν.3, οὐκ ἔσται, Ὦετε οὐ μὴ γένηται. --ο λ “Ν ἼΩΝ] 45. οτι. 5 

πῃ ν.δ, 
ι 

4͵ 772: Ζογα] γαλευεὰ τυας εαὐϊηρ ἐο εονζφηα ὃν 3γε7] (ΟἿ. 15. 66}, 
ὙΔΏ ἢ 15 ΠΟΥ͂ 1 ΟΡΘῚ ΟΟΠΙΊΓΟΥΘΙΒΥ ΜΙ ἢ]5 ΡΘΟρΙ6. ΤὨϊ5 τερσο- 

βοηϊδίίοη ἰ5 ποῖ ἱπίγεαιεηῖΐ ; οὗ. 15. 4.3 76. χγ' Ηο. 4' ΜΙ. 65, Οαΐ:- 

ἵρηρ, 845 ἴῃ κ" οὅ, Ξξξ ρἰνίηρ σοτημηδηά. (Οἵ, αἷϑο 15. 488 70. 4ώ85. 
1 ἰ5 Υδῆνθἢ ψγῆ0 15 (4]}}ηρ, ποῖ δῃ δῆρεὶ," δηά ἴῃς σοϊηηδηα 15 

τπδὶ Ῥυηἰϑῃγηθηΐῖ 5041} Ὅς ἰῃΠ]οϊοΩ ὈΥ ἤτα ; ἴῃ οἴἤοσ ψοσγάϑ, “ γα 
15 οδ᾽ δα ᾿πῖο {πΠ6 αὐυδιτο]. 7 ΟἿΠΟΙ ϑυρροϑίίοηβ ΓΘ 45 [Ὁ] : 

ΟΔ]Π Πρ ([5γ46}} ἴο ϑἰπίθ ψ ἢ τα;  ομα Τα] δὰ τῃδϊ ἴῃς Τοτά 

ΥὙδην θῇ ψουα ρῥυηϊδῃ ἢ ἤτεο. ὃ ΤῊ τοίογοησα ἴῃ ΔΩΥ οᾶ56 ἰ5 
ποῖ ἴο ψαᾶσ,| Ὀαῖ, 8ἃ5 ἴῃ6 σοηΐοχὶ ΡΙΔΙΏΪΥ βῆονβ, ἴο βυσηοσ ἢοαὶ ἢ 

ψ ΠΟΙ ταβυ]ῖ5 ἰὴ ἀτουρῃϊ. 1 ΚῪΡ 5. ἴαϊκθῃ 85 ΞξξῷἮ ΠΡ (0.5.), ἴῃς 

5 Ἐν. {τ ΟΑΞϑ. 1 Βα, ᾧ Εν. Ι Ηὰ. « ννε., Μιίϊ. 
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τοδδηΐηρ ἰ5 (οἴ. Ὀι. 258 15. 441 Καλτυεὰ νιδείς (1... εογιός πεαρὴ 
τ τὐγίσε; Ὀυπῖ ἴῃ ἔανοσ οἵ ἴῃς οὐαάϊπασυ Ἰπιογργείδιου 15 (1) ἰδ ς 

Ῥἧγαβα ἰῇ Αἴ. ςὅ, (2) ἴῃ 6 Ῥάᾶγα]]δὶ ἴῃ 15. 485, οἷ. 10. 4285, 11 15 
ἴτας, μούγανοσ, δὶ ἴΠ656 ἃζὸ 4}1} ἰαΐθ ραϑϑᾶρθ5. --- 4 2 ἀξυομγεα 

ζἦε {229} ὅ0 ἰπίθηβε 15 ἴῃς. ἀγουρῃϊ ἴμαῖ [ῃ6 στοαὶ 5 ΘΙ ΘΔ 
ἀορίῃ5 νὨΙ ἢ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ6 ϑΘρτίηρϑ δῃηά 5ίσεδιβ ἢ νῖου ἀσὲ ἀπά 

ὉΡ. (Οἵ, πη. γ} Πι. 32,8 Ρ5. ,χ4ἤ. Ἐὸσ βἴγησαγ ἀτουρῃίπ, οἷ. 

7ο. 15. 39 Ρς, 8415 15. ο᾽δ.7 ὙΠΕΓα ἰδ ΠΟ τγείδγεπος ἴο ἰαγρε Ὀοάϊθ5 
οὗ νῖοσ ᾿Κὸ ἴῃς Ἰογτάδη. { ΕἸΉ. ΒΌΡΡ 165 “ δηὰ ἢδ 5814,᾽" δῃὰ 1Π 6 
ΤΟΔα5 : “1 50ῆ4}]} ἀἄδνοῦσγ ἴἢ6 ργοαῖ ἄθδρ δηά 1 5}4]}] ἄδθνουγ ἴῃς 

Ιδῃὰ." ---- 4 πὦ λα δεέρηι ἴο δυο» 1: απα  ΤὨϊβ ἢὰ5 Ὀδδὴ υπάεσ- 
βίοοά 858 τηδδηϊηρ ἴῃς ἰδηά οὗ [5186], 2.5. τὴς. Ρογίίοῃ αβϑὶσπεα ὉΥ 

Υδην ἢ ἴο ἢἰβ ΡΘορΪςο (οἴ, ΜΙ. χ' δηά προπ ἴῃ Ατὰ. 47); 98 Ὁγ οἴδετβ, 
85 ἴῃς ουἱναϊοα Ἰδηὰ (οἴ. ΜΙ. 2 2 Κ. ο᾽0. 87). .}} δυῖ [ τὰ υηάοτ- 
βίδηἀ (ἢ6 ἰτασηθνοσκ οὗ ἴῃ ἰαπά ἴῃ απ ποῦοη ἴτοπὶ 568, 2.5. ἰδὲ 

ΜΘ. 15 Δρροτχιοηδα ἴο πηδη ἴοσ οὐ]τναϊοη, ἢ ννε οὐὈϊδιη ἴῃς οἰ πηᾶχ 
νοἢ ΝΥ ΟΙ]δυβθη [4115 ἴο 566.Ὁ5 

ΤὨε ἢγβὶ δηα ϑβεοοῃά ν]βίοηβ δὰ Ῥδσγαὶ δὶ σι τς 11ςῖ οὗ ᾿πῆϊς- 

[ἰοη5 ἴῃ 45, οἴθοῖθ ταὶρῃῖ ἤᾶνα Ὀδεὴ δαάβθά, Ὀαϊ ἴΠ656 ἴνο ψεσα 
τγρίςδὶ οὗ 411} ἴῃὩ6 εἤοτῖβ ψῃϊοἢ Ὡδα Ὀδδη τηδάς ἴο ἴατῃ ϑγαθὶ ἔγοτη 
ἤδΥ Θ᾽] ψὰγ. Ὑπδ ἢγα ΤΏΔΥ ἤανε Ὀδοὴ ἰηϊοηάεοα ἴο τεργόβοηῖ ἃ 

ΙΏΟΓΘ βδνοσα Ρυῃϊδῃαθης ἴμδη ἴμαῖ ψῃϊοἢ ἴἢ6 Ἰἰοουδβῖα ΣΟΡΓα- 

βεῃῖθα 7 ὮΙ τῃϑτα 15 ἢῸ σείθσδεδηοα ἴο δὴ Αϑϑουτίδη ἰηνα- 

βίοῃ, 1 ἴῃ 6 ἴνο σεργεβεηῖ Ἔνεσν ραϑὶ Ἰυάρτηεηΐϊ νης ἢ ἢ45 Ὀεί4]] 6 ἢ 

Ι5στδοὶ. ὙΤῆθβα ν᾽ ϑοἢΒ δῖα ἢοῖ Ὀγειηοη οῃ5 οὗ οουλίης αἸξαβίοσ, 88 

Ὀαυΐ ταῖῃογ ἰηϊοσργοίδιοηβ οὗ δοῖιαὶ δ ΗΠ] οἱ] οη5. |{Ἐ} 

4. 3..Ὁ}] αν άβοη ἱγαηβαῖοβ, ἐσ δέρρ 3γέ ἑνί ὼὰε φεαγγεῖ, Ὀαῖϊ 5ες ΟΑΞ5., 
Ρ. 11ο; Η. 47, 34; Εν. 2318 α. --- ΦΜ2} Οὐ ίοτος οἵ δτί., οἴ. Κό. 299 ε. --- 

ΠΥ ΣΝ] ΟἹ Ρδου]ίας ροϑὶτίου, οἴ, Ενν.δ 306 ἐ --- ὈγΓ ΓΝ] Οὐ υϑὲ οὗ τν δηὰ 
δΔΌβοηοα οὗ ατὶ., Κῦ. 293 ε; οἴ. Κὅ. 249 ἐ, οἢ ἐεηλϊηΐης ρΈΠΑΘΥ, -- Π55Μ1] ἴῃ σου- 

τίη. οὗἨ ὈΏΝΓῚ ἴθ ρεουϊατ; οἵ, ΟΚ. 1122; Ὦτ. ξ 120»; Κδ. 2702 -Ξ ἴὶ μδά )υ5ῖ 
Ῥαρυη ἴο δδῖ, 2.5. ἱποϊρίεςηξ ἱπιρί. ψῇ ΡῥΙυρετίεςς ἰάδα. (Οἱ, αυπ. (7.4.5. 
ΧΙ]. 223), ψῆο τεραγὰβ 15 88 ἱπάείεηβιδὶα (εἰπὸν ἃ 5}}0 οὗ ἴπ6Ὲ βεῶ οσΣ 
δὴ ἱποοῖτεοῖ ρῆγαβε) δηὰ ψουϊὰ τεδα “9ΝΌ1. -- θι. νη τῸ}} ΕἸΩΡΒ. 

« Ηοΐη,, ΝΥ ε., ΜίΙι., 6Α5., Νον. ᾧ σεῦ., Εοκ., Ηἰ,, ΟΑΒ,., Ὁς. 

1 Τδοπιβου, 7.6 Ζαμά ακμά ἰάφς δοοξ, 11. 228. [ Νον. 

ΤΟἋοῦ,, Βα. Ἵ ((αἹ]Ἱ., ΟΑΞϑ. 

55 ΚΊρηκοΙ 5 Ξυρρεβίίου οὐ 3), ἐδε τοογ α, ἰδ ἈΠ ΘΟ, ββατυ. δῇ Οτ. 
Ἡ Ομ!., Ὀν. ΤΊ ἀερ., ἀπ ϑηγ ΟἰΠοῖβ. ΠΠ᾿᾿ ΑΞ. 
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-98. 4 υἱείον 977 ἐλε ῥέμγμιό- ἥπό, τουλοδε “ξείγε δον ἴς 26» ηε 6] 
ζο ὀεεο»ε εο»ηῤίζε. 

ἸἼ. ὉΚ] Αἀὰ »ἱν νι ΘΘΈ (80 Οοτῖ, ξ., 1ὅἢτ, Οεῖ.). -- ὯΝ ΠῚ] 
Ἐεδά πη, δῃὰ οὔν. ὯΝ (30 Οοτῖ, τ., Νονν.» ΕἸΒ., [δῶγ, Οεῖ.). ΜΝ]. π|2)}. 

ΗΔ]. ἢν τ. Εἰεάεὶ βυρρ. ἴμαῖ ἼΝ 18 δὴ δορτγενίδίίοη οὗ ΠΝ ἃ Ρᾳῃ δεϊηρ 

᾿πϊεπάςα Πότε 85 ἴῃ 8). --- ὋΝ] 6ὅ ἀδαμαντίνου, ἀδάμας; 80 6; ᾿Α. γάνωσις; 

Θ. τηκόμενον; ἜΪ ἐϊέενι, δὰ 2γάζα «αερ:ϑρανὲ, --το Χ) 2) ΜΝ] δ οἱ. "ΣΝ 

(8ο [,0τ); ὥλθθξ δηὰ ὅγι.-ςχ., ἀνὴρ ἑστηκὼς. Ηἰτβοῆς Ἔχρδῖῃ8 (δ᾽ 5 

τεδϊτηεηὶ οὗ ΣΝ 858 ἄυς ἴο ἴδε Ἰηβιεποα οὗ [με 5ἰ τας ἔογτῃ ἴῃ νϑβ8.}: ὁ δηὰ 

81, ἀῃὰ ρεσῆδρβ αἷξο ἴο ἃ ἀσοβῖγε ἴο ἀνοϊὰ ἴῃ δηξσοροιμογρίϑῃ οὗ ΠΗ͂ΖΙ. 
--- 84. ἰβ ἃ ρῖοβϑ. ---- Σὰν ὍΝῊ] Οοτὶ (2 γι.) δά ἀ58 Ὅν. ---- Ἴ2»} Ηδ]. βυργ. 193. 
-9. Ῥγφ᾽}] ὦ τοῦ γέλωτος; 80 35. Σ. τοῦ ᾿Ιακώβ (οἴ. ἃ 5ἴταῖας οἤδηρε Ὁ 
ἴῃ ν..6). --ο ἸΦῚΡῸ] 65 αἱ τελεταὶ. [ὅν δα 48 γῆν ὉΝ) δ οἱοβε οὗ νυ. 

Ἴ. 71ῆε Ζογά εἰαποπεα ὀεείας α τυα 1 ΠΤ τες φέμφιό- τα, 
Ὁυϊ (ἢ]5 15 νεῖν ἀπἔῆσυϊ." Ασςοοτάϊηρ ἴο [ἢ 5 ἱπιεσργείδιίοῃ ἴῃς 

Ῥἱοῖατα σταργαβεηῖβ ἴη6 [ογά 85 ἃ Ὀυ]Παοσ, δηὰ ἀθβοσιρθθ5 ἢἰθ οἤδτ- 
δοῖοσ. ὙὍῆῃα ν»4}}] Ὀδϑιάθ ψῃϊο ἢ ἢ6 οἰδηάς 15 ἃ ἴοκθη οὗ ἢϊ5 ψόσκ, 

ὅ.6. ἰἴ 15. Ὁ} ΌΥ ἃ Ρ]αΠ10-] 16 ; 11 15 δὴ 1464] νγὰ}}. [1ἴ 15 ΟὨΪΥ [ἢ 15 

Κιηαὰ οὗ ψοῦκ ψῃ]ο ἢ ἢ6 Ψ1] σοιηΐεπαησθ. ΗἰΐΠπβ νοῦ τηυϑὲ ὉΘ 

Ἔχδοῖ. 7 Βαῖ 8ἃ]} [15 15 Ἔχδοῖϊγ σοΠΊΓΑΤΥ ἴο δοῖβ, βῖίηῃςσε [ἢ6 νν4]}} 15 

οοπάἀοηηηθδα. ὍΤῇδ τοηάογίηρ οὐ 5 ὈΥ “ δάδτιηδηϊ," ᾧ τείδιτίηρ ἴο 

[86 ἀῃοβδηροδΌΪ]Θη655 οὗ (οα᾿ 5 ἄξογεαβ, οὐ ΌΥ “5]1ὴ}0 ᾿ ὃ ἃ5 ΠΊΟΓΘ 

ΒΕ ΠΚΙΩΡ δηα 85 σϑρσγοβεητηρ (ν.5) ἴῃ6 Ὀερίπηϊηρ οὗ νγᾶτ, οὐ ὉῪ 
“ φ]δϑίεσγ᾽ [[ Οτῇδυ ποῖ Ὀ6 δοοδθρίθβά. ὙὍῆε ““νψ4]}" οδὴ ἤασαϊγ ἢ6 

[Δ ΚΘ 4116 ρΟΤΊΟΔΠΥ 45 γοργοϑθητηρ ἴἢ6 ΡΕΟΡΪςῈ οὗ 5186] ; ΠῸσ 15 ἴῇ 6 

Ια θ-Πἰ πὸ ᾿ἰπἰθηαεα ἴο βίην ἴῃς αν ΟΥ τονοϊαϊίοη. ἢ Ιἱ ἰ5 

ἐαυ Δ }ν ἱπηροββϑῦ]α ἴο τοηάδσ ἴῃς ρῥῆγαβθ “"ψ4}} ἰοροῖμοσ τ ἃ 
Ρἰυτα θ- ἰΠ6 ̓ ᾿ οἵ ἃ “μὰ ]] 01} ἴο {π6 Ρ]υτηπχοῖ.᾿ ΒΡ 6 ΤΔῪΥ τπετο- 

ἴογε ϑῦρροβε [ἢδϊ [ῃ6 Ψψοτ͵γά “ρ]υτητηεῖ," ψῃ ἢ οσουτβ Ἰδρ ἰγηδίοὶν 

ἴη [6 ποχί ρῇγαβθ, ἢδ5 ογερῖ ἴῃ ἤεσα ὈΥ τηϊβίδϊκα. --- 2 ἃ φέμριό- 
ἤϊε ἐπ ἀἰς λαμα  1.««. ἴὴε ρῬιγροβα οὗ ἴπ6 Ὀυ]ὰοσ 15 ἴο ἴδϑῖ (6 
σΟὔδγδοῖου οὗ (ἢ6 νν4]}}, ἴΏ ογάθσ ἴο ἀοίοσιηϊηθ τ ῃθῖποσ ἰἴ Ὧδ45 ὈδΘῊ 

01} ἸΠοτουρὮΪΥ δηα δχαςίὶγ (οἴ. 15. χ81. ὙΠΟΓΕ 15 ΠΟΓα δὴ δηῖοὶ- 
Ραϊίΐοη οὗ [86 νοσκ οὗ ἀεσβίσιοτίοη ῬΠΙΟἢ 15 ἴο Ὀ6 βΒροΐθῃ οἵ ἰδίου, 

ἴον νγγὰ}}5 γεστε ἀεϑίσογεά ὉΥ ῥ᾽ Ὁ- η6, 2.6. τποτουρηὶν 77 (18. “28 
15. 24 2 Κι. 2112). [115 ποῖ ἐπουρῇ ἴο υηἀετοίδης [Πα ἴῃς Ρ]υπ}Ὁ- 

ζῇ Ννε. {τ αξ, σία, [[Θοῆερρ. 5" Κεο.,, ΟΑ5., δ τ. 
ἐ Οἱ. 55. 51. 1876, ρὈ. 622 ζ... ᾧ δϑιδυά!η. Ὁ ΟεὉ. Ή Ηἰ., Ρυ. 
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Ἰπὸ ἰηάϊ᾽!]ςδίο5 [6 τηδαϑυγετηθηΐῖ οὗ ἰῃδὶ ρατὶ οὗ ἴῃ6 ννὰ}}] ψῃοἢ ἰ5 

ἴο Ὀ6 ἀδείτογεα." ---8. 7 αν» σοί αὶ ῥέμνιδ- ὕης ἐπ τἦφ νταϊασέ οὗ 
1} δεοῤίῴξ 7.γαε1 Τῆς ὈυΠάΘσ ΜῈ} ἰοϑὲ τῆς βίγυαοίαγα, δηα [πᾶ 
ΨΠΙΟἢ ἀἄοα5 ποὶ βἰἴαπά (ὃς ἰδϑὶ 5}4}}] 6 ἀδβϑιίσογεα (οἴ. ἰαχίβ οϊεά 

ΔΌονο). --- “πα 7 τοῖῇΐ ποί αραΐπ ῥαςς ὧγ ἑλενι απν νιογε ) Ιὰ ἴῃς 
ἴοττηοσ νἱβϑίοῃβ Ὑδῆνθῃ δα ρογτ6ἀ ἴῃς ἰηϊογοθϑϑίοη οὗ ἴῃς 

ῥτόορβεῖ, θὰϊ ποῦν ΔΥ τεαιοϑὶ ἴο 1Π15 εἴξοϊ 15 δηςοἰραϊοα δηά 5ἢυϊ 
οΟΗ͂. 70 2α:ς ὃν οΥ οὐέν 5 ἴο ραγάοῃ (ΜΙ. γ}8 Ρσ. 19.}). Ηοῆϊτηδηη ̓ς 

{τδηβ]ατίοη οὗ ΞΡ ὉΥ “ Παγνοϑῖ᾽" Πᾶ5 ῃοϊῃϊηρ ἴῃ [15 ἔδνοσ. ----ὃ. Ζ2ς 

ἀιρά φέαεες) όνῇ ἴο ἰῃ6 ἀδγϑβ οἵ [οϑίδῇ (8 πδϊΐοῃ Ψογβῃιρροα 

Υδῆνεῆ τορυϊαῦὶν δηά ἸοριτλδίθΥ προ τῆς 50- 4]1εα ΠΙΡῺ ρ͵δοθβ. 7 

ΤΏεθ6 ΨΟΙΘ ἡδῖυγαὶ! ΟΥΓἨ ΔΓ ΠΟ͵4] Θυηϊἤθη 65 σἤοβθη ἃ5 Ὀθίηρ ΠΆΓΟΥ 

ἴῃς δϑοάες οὗ {πῈ ροάβ. ΟἿΟΣ πδίίοηβ ἢδα (ο]ονεα [ἢ]15 βατὴθ 

εὐδίοτῃ (Πῖ. 1τ2ἦ; εἴ. 4150 15. 15 16}2, ἀηά ἴῃς Μεβῃδ-βῖοῃπο, 1. 3). 
Οη ἴποβα δἰρῇ ρίδοθϑβ, δὴ αδἰΐϊδ νὰ5 γαϊβϑεά, ψνῃ] ἢ τᾶς δἰϊοηάἀδα Ὁγ 

Ῥτθϑῖβ (α Κ. 1255 1,230 ὙΏδη, ἴῃ ἀπά δῇετ 7οϑβίδῃ 5 ἰἴπηθ, ἴῃ 6 
σΘηΓΓΑ]]Ζαῦοη οὗ ἴῃ 6 ψΟσΘὮΡ πα Ῥδθη οἤεοςίεά, ἸΏ σοηηδοῖοι ψ]τἢ 

ἴπ6 Ρυ δ] δίοη ἀπα δοςερίδποα οὗ θυ ΓΟΠΟΙΏΥ, ἃ Ὀδη ψὰ5 ρας θα 

ὉΡΟῚ ΨΟΙΒΠΙΡ δ ἴῃ ἢϊρῇ ρΐδοθβ. Βυϊῖ ἴῃ ἴδε ἄδγβ οἵ Ατῆος [ἢ 15 

σοΘη ΓΑ] ]Ζαίίοη πα ποῖ ἴδῃ ρίδοθ. Ἦἢβῃ, [πογοίοσθ, ἢ6 βρϑαῖκς 

ΤΟΡΓΟΝΏΡΙΥ οὗ [Π6 ψΟΙΒΏΪΡ σοηάσυοϊοα δἱ ἴπ686 ῥΪδοθβ, 1 ἰ5. ηοῖ 
Ὀδοδυβα οὗ ἴΠ6 ΤἸΏΔΩΥ ρας θ5 8ἃ5 αἰβι συ 5ηεα ἔτοτῃ οἠς ῥἷαςο, Ὀυΐ 

Ὀδοδυδα οὗ ἴῃ6 υπῃβδιϑίδοςοσΥ (1.5. ἀπορι ἴα], ρου ιπμοῖοτυ) οδδτ- 

δεῖοσ οὗ ἴῃε νόοσβῃ!ρ.--- Οὗ 7444] Α βυποηγτη υ56α ὈΥ̓ ΑΠπλο5 δἴοῃς 

ἴοτ 15σγαοὶ. [11 τῇδυ ἱποϊυαάς ᾿πάδῃ, Ὀιυῖ ποῖ Εάοιη. ᾧ ΜδηΥ βυρρθ5- 
οη5. ἢανα Ὀδδη τηδάς τουσπίηρ ἴῃς 56 Ποῖα οὗ 1Π1|5 νοσγά, δι’. 

(1) Ὀεοδυβα 15δδο᾽5 ἜἘχδιρὶα ννὰ5 οἴδῃ αιοϊδα ἴῃ βυρροτί οὗ τ ϊ5 

ΙΔἀο]αῖτοιι5 ρσδοῖϊςε ; ὃ (2) στῇ τοΐθσθησα ἴο ἴπ6 τηϑδηΐϊηρ οὗ ἴῃς 

ψΟτΤα “τ οΟ ΚΟ γ᾽ 85 ἀδβοτρίνο οὗ ἴῃ6 ψοΥϑἢΡ Πότε σοπάμποϊαα {|(, 
(οἸ]οννεά γ ]δτοτηα δηά Τηθοάοτσεῖ, ἰγοαῖβ ἴῃ6 Ῥνογά ἃ5 Δὴ δΡὈ6]14- 

{ἶνα, “το οΐκο τ ᾽) ; (3) οσ ἴδε αἱΐδῦ δὲ Βϑοσβῆεῦα, Ὀ011}1 Ὀγ ἴ5δδς 

(Οῃ. 265), ρστεαῖθσ δηθ  αυ Ὑ δηᾶ δα ΠΟΥ γεγα οἱαϊτηεα 18} ἔοσ 
[ἢ ψοτυϑῃὶρ δὲ Γἐγαβαίδιῃ; 4 (4) ἴο σοῃίγαβί “ 1πεὶσ ἀδα ας νι τἢ τῆς 

ὈΪΔπλ 6655, σθηῖα ρ᾽εῖν οὗ 15844ς.᾽ Ὁ Τῆς 5ρ6] Πρ ΤΠ ἴοσ ὉΠ, 

ΔΈΝ. 

1 566 πιΥ Ορη είν. ἰμάϊεε ἐμ λ6 Ῥγιίετίν Εἰονιθη ἐπ ἦτ Ο. 7., ῬΡ. γ4 Π, δυὰ 
᾿ἰογαίατε οἰϊδα οἡ ΡΡ. γβ8 Η. Νον. 47 εὁ. εἰγελ. 11. τ2-τΆ. 

{80 ἣν ε6. ᾧ (ἱ., Οϑ5. [ ας. 4 Ηδζ. ΦαΡῃ, 
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ἰουπά ἴῃ ν᾿ δηά ἰῃ 5. τοσ᾽ 76. 4255, ἢδ5 Ῥδδη τπουρῆϊ ἴο Ὅ6 ῥτο- 
ν]ηοἶα]," δηά ἴο οδϑὶ σίαϊοαϊα οἡ ἴπε ἰ(]- γουβῃ!ρ.Ἷ -- 4π4 2.έ 

σαμποΐμαγίές οὗ 7ογαφί τὐαί δες ἐαίαἱ τυαςί2] ΤῊς δχαοῖμθϑβ οὗ [δε 
ΡΑΓΑ] 6]]15ηΔ 15 ἴο Ὀ6 ποῖϊεα ; ᾧ Ὀυΐϊ [ῃ6 οΤΟΓ ἰ5. Το] Ασ,Ο. -- 454 

7 εοἱ γίδε μ αἀραΐϊμεί τὴς ἀομδε 9ΧΓ, ζεγοόοανι τοὐἦ τε ττυογα ἢ 
(ί. Ηο. τ΄, ᾿τουρῆϊ ψὰθ ἴπ 6 Ῥυηὶβῃμαθηὶ Ρῥἱοϊατοα ἴῃ ἴῃ6 ἢγϑι 
νἰβίοη, ἰοςσιδίβ ἴῃ ἴῃ6 βεοοηά, δῃηά πον ἴῃ6 βνοσγά ἰὴ ἴπ6 τὨϊτὰ ; οἵ. 

ἴη6 Ράγ4}16] ἴῃ “τ, ΤῊΣ ῥγεαϊσοη 5 Ρ]ΔΙΉΪΥ οὴς ἀραϊηεί 76το- 
Ὀοδιη 5 ἀγηδϑρῖγν ; ἴῃ6 στεδῖ ἀδβϑί τι σοη 15 οοτηϊηρ ἴῃ [το οδΠῚ 5 
πιο ; δηά, ἴῃ ἴῃ6 ῥσορῇ οι β πλ]ηά, ([Π6 ἀαδιίσαστοη οὗ ἴπῈ ἀγηδβῖν 

δηά [ἢΠδῖ οὗ Ι5γ86] τὲ ϑυῃοηγηοιιβ. Ὅἢα ταυΐη οὗ ᾿ἐγοροδηλ 5 ἤουδε 

15 ἢοΐῖ 4η ᾿ποιάδηϊ ἴῇ ἴῃς σεῆσγαὶ ἀδοίσασίοη, Ὀυϊ [ἢ6 οΟἸαχ. ΤὨΘ 

ΒΘ ΟΓΤΑ 5ἰδηάβ ἴοσ {πὸ Αβϑυσίδῃ ἅγΩΥ; οἴ. 63, ὙΤὙῆδ δρρὶϊοδιίοη ἰη 
τῆς τὨϊτα νἱϑίοη 15 πηδάβ αἰγεοῖὶγ ἴο 5γαθ]. ΟἿδ δρρ)!οδίϊοη βεῦνο5 

ἴογ 411 ἴὕσε ν]β! Οὔ 9. 

Ἴ. 20Υ}} [Ιπάϊοαῖεβ βουηεῖῃ! ρ τῆοτα ἔογτηδὶ δηὰ ἤχοὰ ἤδη τὸ (τ.). -- 

ἜΝ Υ21] Οδαγαοϊογϑες Ἡδεῦγεν ἰάϊοτη, οἴ, 15. 664 2 5. 16] Ζς. 258 2 (Ὠ. 2619, 
Ἐοτ ογάοσ οὗ ψοταὰβ ἴπ οἷτο. οἷ. οἷ. Η. 45 τη. (α7); Κῦ. 3624; ΟΚ. τ56 ὁ. Οπα 
τοεδηΐηρ οὗ ἼΝ, οἱ, Ιἅρ. 8), Ὁ. 175, }. 5; 16ηβευ, ΠΡ κε. Αγριθρῖον, 

Ῥ.- 2.09; δ]. ΧΜΨΨ8. ν. τοῖ ; Εἰδάεϊ, ρ. 31.-- 8. ὉΦ ,),ῖ] Ῥίορ. τεΐετβ ἴο 
Ρτεβεηῖ, ποῖ ἴο ζαΐυτε [ἴπη6. ---ο » ἢ ΙΝ ΝῸ] ἴὔβυα!] ἰάϊοτπι ἴο Ἔχργεββ ἴε ἰάδα 

οἵ ἀοΐηρ (οτ ποῖ ἀοΐηρ) ἃ [μὶπρ οὔςς τῆοτο, ἐφ. 53 γ18 Πϊ. ς19 (πη. 812 19, 212, 

εἴς. --οῦ Ἴ2}}] 2 σης ὄν, ψογρίυε, οἴ, 32 ἊΣ (517), ῥαςς “ἀγορά, αἰξείν ον. --- 
9. 109)] Οἰδεσ ψογάβ ἐχργεβϑίηρ ἴδ6 ἰάεα οὗ τυσοίς, ἰδεοίαίϊονε ἀτὸ ὅπ, 3πῚ, 

τιν, νν.. --- 3.2} 3 οὗ ᾿πϑίγυτηεῃϊ. 

812. Δῃ Δοουδαίίου δῃᾶ ἃ ΒΘΡΪγ. 5 Ὁ, 

(1) Τῆς ρῥηδεϑὶ οἵ Βεῖδμεϊ, ἴο νῆοβα δατβ ἤᾶνα σοσὴθ ἴῃ 6 ψοτάβ 

οὗ Ατηοβ᾽5 υἱΐετδῆσαϑ, οἤδγρεθ ἢϊτὰ ἴο [ῃ6 ΚΙ 8Ἃ5 ἃ σοῃϑρίγαῖοσ ; 

Δη4, δεοῖϊηρ ἀουῦι]655 ἕοσ ἴῃ6 Κίηρ, ογάδθσς πῇ ἴο ἰθᾶνε Βεῖδεὶ, 

ἴῆε Κιηρ᾽5 μοδασυδτγίθσο, δηαὰ σοϊυση ἴο ΤυἀΔἢ. 

(2) ΤὮς ρτορδεῖ Απιοϑβ, ἴῃ τΟΡΪῪ ἴο ἴῃς σμάγροβ οὗ ἴῃ6 ῥτίδϑβί, 

ἀϑϑοιίβ ἴῃαϊ ἢ6 15 ηοῖ Οη6 οὗ ἴῃ6 ῥσγορμεῖο ρσυ]ά, Ὀὰϊ ἃ μογάβϑηδῃ 

βδοηῖΐ ὉΥ δίνῃ αἰγεοῖν ἴο βσρθαὰκ ἴο 5ῖ86ὶ] ; δηά, δοῖϊηρ 85 

Ὑδῆν ἢ 5 βροκδβιηδῃ, ἀθοίαγεβ ἴῃ δῖε οἵ ἴῃ6 ῥγιδϑῖ, ἢ15 ΑΠΆΠΥ, 

δΔηά ἢδὶ5 σουῃίγυ. 

δα. ϑοῆγχό. {Ἐοϑ. 

1 ὈΥΦΡ ΡΟ τὸ ΓΌ2; ὉΝ ὝΦῸ τὸ Ῥγυ; ἸΏ ΦῚ τα Ὑ2 ἼΠν. 
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ΤῊϊς ραϑϑᾶρε 85 δΙννδΥβ υπ|]] τεσθςν (566 ΤΩΥ βίσορῃϊς διγδηρετηθηῖ ἴῃ 

ΒΉΨ., Νον. 1898, Ρρ. 333-83) Ὀεεη ἴδίζεη 85 ἃ ρίεος οὗ Ὠἰβίογίςδὶ ὑγοβθς ᾿ὨγΟΤα 

ἴῃ Ὀεΐνσεη ἴῃς ἤτβῖ δῃὰ βεοοπὰ ρσγουρβ οὗ νυἱβίοῃβ. [1 15 οἴεαγ ἴμαὶϊ ἴἴ 15 ΔῺ 

ερίϑοάε στονίηρ ουἱ οὗ ἔοττηον υἱΐεγδῃςςβ οὗ Απποβ (οἴ. ΕἰΘ6α 615 βυρρεβίίοι 

[μαι 10:17 γγαβ ρδοςὰ δῇεσ 79 εσδυβε ἴῃ πδπὶὸ Τεγοῦοδϑσῃ οσοὺγβ πον οτος οἶος 
ἴῃ τῆς ὈοοΚ). Αἱ βεβῖ 5βίρδι ἰζ ψου]ὰ βεεὰ ἴο θὲ ρίοβε ; δῃὰ γεῖ τῇδε ῥτοβαε 

νου] βοδγοεῖϊγ ὃς ἐχρεοϊεὰ ὄνεὴ ἴῃ δὴ ερίβϑοάς ἰΐ νὰ τοιηοτηῦεσ (1) ἴδε 

ὙΘΙΥ͂ ΘΑ Ϊν ἀαῖς οὗ τῆς ψοτκ οὗ Ατηοβ, δηά ἴῃς ἴοηάθποΥ, αἱ (ἢ 18 ΘΑ ἀδῖε, 

ἴο ἀδβοτγῖρε 411 ανςηῖβ ἴῃ Ροδίτ ; οἷ. [ὰ. οἢδρ. 5, ἔχ. 151-18, (2) ἴδε (δεῖ [μδῖ 

Ατλοβ ἴῃ 5 ἱηϊἰτοάυςίοτΥ δἀάγοββ, ννῃϊο ἢ νγ85 ργοβαῖς ἐπουρῇ ἔγομι οἣς Ροϊηΐ 

οὗ νίαν, ἀπ υεσὺ τπιοποϊοπουβ, πενεσίμεϊεββ δαορίεα ἴῃς ρῥοεῖϊς ἔογτῃῃ δηὰ 

ψοτῖκεὰ ουἱ ἴῃς νατίουϑβ βἰδιοπηθηῖβ ἴῃ 50 οᾶγεῖι] ἃ ἸΔΏΠΕΙ 85 ἴο τηᾶκο ἴμοῖι 

8661 Δ᾽ τηοβί ατίϊβοῖαὶ. [{, πον, γα ποῖς 511}} ἑαυτὸν (3) [ἢ 6 ΠΙΔΩΥ͂ ρᾶγ8}}6115π|5 

ψ ἘΙΟΒ τἰῃς ράᾶββᾶρε οοῃίδὶπβ; (4) ἴδε ἰορίς4ὶ αἰνβίοῃ ἰῃῖϊο ἴνψο ρᾶζίβ (ν5.}}.8 

Δηα ν5.1. 17); (5) τῆς τρὶς αἰνϑίοη οὗ ἴῃς ἢιβὶ ραγῖ, νἱζΖ. ν.ἷῦ δἷχ 11ης65, ν.}ἱ 
ἴπτες Ἰἴπεβ, υ5.}2. 18 αἰχ 1ἸΊη658; (6) [δς 5ἰπιῖϊασ {Πρ 6 αἰν᾽ϑίοη οὗ ἴδε βεσςοπὰ 
Ῥϑσῖ, νἱΖ. νβ8.}4. 1δὅ οἰχ 11η 68, ν.16 τῆτες ἴῃ 68, ν.}7 5ὶχ ᾿ἴπε5; δηὰ (7) ἴδε πιεᾶϑδυσγε 

οὗ ἴῃς ἢγχϑὶ ρατῖ, γτεσυΐαῦ ἰτἰτηεῖεσγ, δα {δῖ οἵ ἴῃς βεσοπά, τοσυΐϊαγ τεϊγατηοῖοσ, γα 

δᾶνε βυβιοϊεηϊ ἀδία ἔογ βΒυρροπίηρ {μαῖ [ἢ 5 νγᾶϑβ οὐἱρίπα!γ ἱπιεμάςὰ ἴο Ὀε ροείτγ. 

Τῆς γί βοὶς 5.11}  Ιο ἢ Ρὰϊ ἴἢς δοουπαίίοη ἴῃ ἃ {τἰτηεῖοσ τηονοτηςηῖΐῖ, ἀπά τς 

βίγσοῃνρ δηὰ [εχ Ὁ]6 τ ρὶν ἴῃ ἴἢ6 Ὠεανίεσ δηὰ βιδίεϊϊοσ τεϊγατηεῖοσ 15 οδᾶγδο- 

ἰοετίβιὶς οὗ Ατῶοβ. Τῆς βυπιεῖγΥ 5 Ττουρῃουϊ εχίσαοσζάϊπαγυ. 1δγ (1901) 

αἶθο σηδὶ ἴδ [ἢ 6 ροοίϊοαὶ σμασζδοῖοσ οἵ (18 παγγαῖϊϊνε δπὰ δγϑηρεβ ἴ ἴῃ ἤνε 

βΒίγορεβ οὗ ἔουγ 1ἴπε5 Ἔδοῖ, ἴῃς ἱπιγοάυοζοτγΥ βἰδιεσηθηῖθ ἴῃ νβ.10.12.14. 1 Βεϊηνσ 

τερατάεα 85 ῥσοϑὲα : 583{{.1 τῷ νβ.}0. 11... ὄϑῇτ, 2 ΞΖ νβ.ῖξ 18. βἵσ, 3 - νυβ.}6. 16. βίσ. 4 
τε ν δ; βἴτ  -οϑν. 7, Βυῖ [815 διταηρεμηεηΐ ἱανοῖνεβ (1) ἴῃς οτηϊββίοῃ οὗ 
τῶν ὯΝ ΟΝ ἔγοια ν.ἷδ; (2) τς οΟπνββίοπ οὗ ἸπΟῸΝ ὉγῸ πθν τι ὈΝΦῸ ἕγοιῃ 
ν.}1, (42) Ἄοοπβδίἀεγαῦ]ς ἱγγερυ αν ἰὼ τῆς Ἰεηρσιῆ οὗ 1πε5; (4) ἴδῃς ἰτϑδῖ- 

τιεηΐ οὗ ὋΝ ΩΝ 88 ἃ ᾿ἴηθ, δἰ πουρὴ ἴμῈ σοτγεβροπάϊηρ ᾿ἴπα, ΠΝ ΟΝ Π9 15», 

ἴῃ ν 1 5. ποῖ οουηϊεά. ΕἸΠοτβὶ (1900) ἴγεδῖβ ἴῃ ρδββᾶρε 85 ΡῬοςσΥ δηὰ 

ΔΙΓΔΏΡΕΒ ἰὶ ἴῃ ἴῆγτες βίγορῃαδϑ : (1) ν5.10-1ὅ -- χΧ8 1π658; (2) νϑ8.16. 17 α --- 6 Ἰπες ; 

(3) ν.17Ὁ τῷ 4 11πε8. ΤῊϊβ δὐγαηρεπιθδηῖ Ἐχῃ! 18 ὩεΙ ΠΟΙ ΒΥτη οἴ ΤΥ ποῖ ἰορὶς. 

᾿ 566 8150 Βαυτηδη 8 βίγορῃϊς δγταηρειηεηῖ. Ἐὸγ ἃ αἀϊβουβδίοη οὗ ἴπε δυϊδεη- 
τἰοΥ δμὰ ἀαῖς οἵ [8 ροτγιίου οὗ ἴῆς Ὀοοῖκ οὗ Απιοβ Ὁ. ΡΡ. οχχὶν, Ἴχχῖχ. 

10. 112] ΖΡ ν3 δ58 υβυδὶ,. -- ἽΦὉ] Σ. ἀνέπισεν ἀναταρασσῦ, ἃ οοττυρίίου οὗ 
ἐποίησεν ἄνταρσιν (ν. ΕἰεἸὰ, 2745.). --- 11. ΓΛ] Οτ. δά ἀβ Γ".. --- 13, τ Π] 
Φ ὁ ὁρῶν; Ἔ φεὶ υἱαΐζς. το γ᾿... 52Ν}] Θ΄ καταβίον. ---- 18. κἢ}] 1,88. δπὰ 

Βδυπιδηῃ οπι. ἴῃ6 βεσοῃαᾶ ἔΐπηα. --- 14. .».)Ν1 Οὅ35. οπι. ἴῃε βεοοῃμῃὰ (350 8150 
ΤΥ δὰ Βαδυπιδπη). --- 12] Γι ῖ, εστο-ἀεγαί, ἰα ἱποοπβιβίθδης τ ἸῈΣ ἴῃ 

ν.δ, δηὰ τηυϑὲ ἱπογοίοτε οἰἴμεσ θ6 οπδαηρεὰ ἴο τ), οὗ, 11 (80 ΗἸἹ., Οε., 

Ννε. ἀπη., ΜΙϊ,, Ὀτ., Νον., Οοτῖ, Ξ»η.; ΕἸΒ., δῆτ, Οεῖ., Βαυτηδηη), οσ 6 

ἴα καθ ἷπ ἃ βεπογαὶ βεῆβε, ἴῃς ἰαῦρεσ ἱῃμοϊυἀϊηρ ἴῃε 6 β86γ. ---ο ὈῸΡΦ ὈΠ120] 

Σ. ἔχων συκομόρους. Ὦ, προρν3 τὉ γΌΡ, ἀπά δά 8 “ὑεοδυβε οἔ ἴῃε 58'πβ8 οὗ 
ἴῃς ρεορὶς ᾿βγαοῖ, 1 δϑῆίοϊ τὴν βου]. --- 1δ. νἼγνῸ}] (Ὁ ἐκ; ἘΠ δβρρε τεσ. 
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-- υμ] “5. τὸ. Ὁ» (δο αἷϑο ΕἸΒ., Οοτί, 2)» “:.; Οεἴ.). --- 16. ἡθγ. κὉ] (Ὁ οὐ μὴ 
ὀχλαγωγήσεις, ΡετΒΔΡ5 ΞΞ ηγκῷ (].), οἵ, ϑ5 4, ηνγῃ (ν. 5εὃ. ἐγ ἐο..). Ἔ πον 

“αἰὐαδὶὲς; Σ. οὐκ ἐπιτιμήσεις ; ̓Α. οὐ σταλάξεις -- ΞΔ. -- γπιν.»] Φ ᾿Ιακώβ; 
ἘΦ - ν. --- Ἰ δ. ὙΣΓ Ὅ}3] Ηοβτη.δ5 τεδάϊηρ, ΠΣ 3, 8 ὑππεσαββασυ, δηὰ 

ἦα ΤΣ ΒΟΥ οὐ]εοϊεά ἴο ΟΥ̓͂ Ουπ, Ὀεσαυβε : (1) Ἃ ΞΞ ὋΣ ΟἿΪΥ ἴῃ Ατγαπιαὶς (θη. 416); 

(2) πὸ ἢ 2 8 ποῖ υϑεα ἴο ΟΧΡΙ685 500 ἢ δὴ δοίιΐοη; (3) οἵδε νογάβ, ἐφ. 
Ὁ, ἅτε τευ ϊδυῖγ υπεὰ ἴο ἀεποῖς νἱοϊαιϊίου οὗ 1158 βοτῖ ; (4) ΒΗΙ͂Ζ ἰ5 ρει- 
[ες] οἷεας. ΗΔ]. πλυγι --- 17 5. 1 δῆτ ἀπά Βαυπιδμη οηι. ἰαϑὲ οἰδυβε. ( δά ἀβ5, 
ἔτοιῃ Ὀερὶπηΐηρ οὗ οὔδρ. 8, [6 ννοτάβ: οὕτως ἔδειξέ μοι Κύριος. 

10. 4μώ2 Ανιασίαλ δι ῥγίεέ οΥΓὙ Βείλε ΤῊΪβ ουϊδτεακ ἰδ Ὦγ 
ἴῃ6 Ῥὑηαδϑῖ, ρουπαρβ ἃ ΠΙρῃ ῥγίθδὶ (σθυίδι Ἵν ποῖ ἴῃ 6 ΟὨΪΥ Ῥῥτθ51), 

ψγὰ5 ὑσγονοκεαὰ Ὀγ ἴῃς βοδι ὴρ ψογαβ ΨΏΪΟἢ ΠΟῪ [ΟΣ βοπὴβ {Ππὶ6 

Απιο5 δα Ὀδοὴ ῥγοδοῆίηρ. [1 15 ποῖ ἱπῃροϑβι0]6 ἴο βῦρροβε τῇαϊῖ 

τῆς ἰηϊοττυρίοη ψγὰ5 ἀπ6 ᾿ιπηγεαϊδίοὶΥ ἴο τἴῃ6 υἱΐεταηςς οὗ ν.3." 

Βυϊ ἔτοπὶ ἴῃ6 Ὀδρίηηΐηρς ἴμ6 ρτόρῃδὶ ἢδα δηϊδροηϊζΖοά [ἢ 6 Ὀγιεσ Εν 

ογάεσ. Τῇε ἰηϊοσγοθῖ οὗ ἴῃς ῥγίθϑὶ ψεσε ᾿ἀδηῖοαὶ σι τῆο56 

οὗ [δε Κίησ. --- ἅγιος λας ἐομοῤίγεα ἀραϊγιοί {146] ΤΣ ῥτορῇεὶ ἰ5 
ποῖ οσἤαῖροαὰ ἢ Ὠανίηρ εηϊετθα ἰηΐο δεῖ] σοῃβΡίσδοΥ ; Ὀαΐ 

ταῖῃοτ νι οοηάποϊ οὗ ἃ ἀδοοῖτι} δηα ςθαϊτου5 σμαγασῖθσ ψῃϊ ἢ 

μου] Ἱα ρῥτγοάμπος σΟὨΞΡΊΓΔΟΥ. -- Ζῆς ἑαπα ἰς πού σόΐξ (ο εορίαΐη αἦ 

λὲς τυογ] ἘΠῖμοτ [ῃ6 Ἰδηά 15 ἴοο 5:η8]},7 [ἢ6 Ῥσορῃοι 5 νογάς 
Ὀοίηρ' ἴοο ἸΏΔΩΥ δηα ἴοο διἰγοοϊουβ; οὔ, ἴῃ 6 ῬΡθορὶας οσδηηοῖ δηάυγα 

τῆ6 φΡγορῇθι 5 ψοσκ, θδοδυδα ἰΐ 16 80 Ποβίϊο, [ῃ6 ῥγθϑὶ τἢ5 ῥτο- 

οἰαϊταϊηρ ἴῃ Ὠγρογθο οὶ ἰδϑῃϊοη ἢϊ5 οὐνὴ ἴπουρῃΐϊ δ5 ταὶ οἵ τῆς 

ΡΦΟΡΪδ. ---11. μργοόοαρ»ι τἀαἠ ας ὁν τὼ6 στοογ] Τῆς ψογάβ οὗ 
Ατὴηοβ ἔδοτε αυοϊοα ὉΥ ἴπε ρῥτγὶοδί οσοηΐδίη ΟἿΪΥ τῇς ϑυδ)]εοῖ οὗὁὨ ἢ15 

ῬΤοδο ϊην, δηα [ἢ 5, πα δϑά, 15 ρίνθῃ ἴῃ ἃ ἔοτῃ ψῃ]οἢ ψουἹά Ὀ6 

τηοβὲ ᾿ἰκοὶγ ἴο ἰμοϊῖϊα ἴῃ6 Κίηρ, ἴον ἴἃ Μ1|}} 6 ποϊδα [παῖ (1) ἴῃ6 
δεῖμα] οἰαϊθοιηθηῖ οὗ Αἴὴῆοβ νᾶβ ἢοϊ ρεσβοῃδὶ; ἢδ 5414 ἴῃΠ6 ἤουδα 

οἵ Τ᾿ ὁσοῦοϑδια (75), 1 αἰ πουρῆ, νἢ116 Γ ἐσγορόδτη νγᾶ5 511}} ]ῖνα ἢ6 τ 5 

[ἢ6 ῬΠΠΟΙΡΑΙὶ τη θηοΓ οὗ ἴῃ6 ἤουβα ; ὃ (2) ἴῃ ΓΕΔΒΟἢ 5 ἴοσ ΑΠΊΟϑ᾽5 

ΟΣ ἅτ ποῖ ρίνοῃ, νὶΖ. 15186]᾽5. β'ὶῃβ δἀηᾶὰ [ῖἢ6 ῥσορῃοίβ ἰπίοσ- 

ΠΟΘ ϑϑίοη. εγῆαρβ, οἡ ἴῃς οἴπεσ ἤδη, 0 σοῃςὶβε 5ἰδίεπιθηΐ οὗ 

[15 Κἰπα σου] Ὅ6 τῆοτα δοουζαῖθ, δηά ἴἴ τῇδυ {πεγοίοτα Ὀ6 δῃ 

Ἰη]υδῖ ας ἴο οὔρεα [6 ὑσγίθδὶ ἢ αἰδιοσγιίηρ οὐ Ρεγνογίίηρ [ἢ 6 

ῬΤΟΡ οἴ 5. ψοσάβ. || ---- γσο σλαΐ φγεν ρο στυαν ἱπίο εαῤῆηοί 

“Κο Ν ε. ἜΝ ., Εοβ., Ηά., Ὁνσ. ὁ Ηἰ., Κα Ννε. 

{0 5., Θεῦ., Ηατ., [..5., ϑοῃτό,, Ρὰ. Ι 50 Νον.; ροσ οοπίταᾳ ΟΑϑ., Ὀγσ. 
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ΤΠεθε ψοσάᾶβς δὰ Ὀδοὴ υἱζετεά ὈΥ ἴῃ6 Ῥτορῃδι τδην Ἐη65 ; 

οἴ, 55 5 61͵---12. 45ά «Αν»ιαξίαλ εῤοζε πριΐσ 4»|ο5] ΤῊΪ5 πγδϑϑᾶρα 
ν5 56ηϊ ὈΥ ἴῃς ῥχγίδδὶ ἴο Αηλοβ, εἰποῦσ (1) Ὀδοδυβε ἢϊθ σοσγάς 
ἴο ἴῆ6 Κίηρ Ῥτγτοάυσδα πὸ εβεοῖ, δηά ἢ6 ννγὰβ σοϊῃρε] δα ἴδοζγε- 

ἴοτγε ἴο δοῖ ὕροὴ ἢὶ5 ον δυϊῖπου Υ ;" ΟΥ (2) αἴϊογ ἴῃ6 πηδϑϑᾶρα 
Δα Ὀδδη 5εηΐ ἴο ἴῃς Κίηρ δηά ῬὈείοτε ἴῃ 6 δηϑννοσ δα Ὀδδη 
Τοϊυγηθα ; ἴῃ [Π15 σα86 ΠΟΥ ψοσα ὑσοηιρῖθα ὈΥ δ ἔπη αν ἀδϑῖσγε 

ἴο ανα ἴπ6 ρσορῃοῖ δνοϊά ἴῃς Κιηρ5 γαίῃ, ΟΥ, 85 56 6 5 πιοϑὶ 

ὈΪαυβ:0]6, (3) οὐ ἴῃς δυϊδοσιγ οὗ ἴῃς Κίηρ, ἴῃς βἰδαίϊδεηθηϊ ἴο ἰῃδί 

εἤἴεοϊ Ὀείησ οὐτῖθα; ξᾧ δυο ΕἸΠΠρ565 ἴῃ σΟΏνΟΙΒΔΙΊΟΩ ΓΘ ΨΕΙΥ 

οοτηπηοη ; οἷ. 15. 5, ὝΠοΙΕ ἰδ ἢοὸ δνϊἄάοηος (4) μαΐῖ δὴ υη- 

ΒΔιΙΒΙΔΟΙΟΓΥ ΔΏΒΨΕΙ ἤδα Ὀδδὴ τεοεϊνεα ἔτοὰ ἴῃ6 Κίηρ, δηῃά ἴ5 
ες υπτηεπιοηεα Ὀδοδιι5ε τ τνὰβ Ὁ η δα ]5δοίοτΥ. ὃ ---- Ο ζάσφε «5:6» 1 
Οὗ, τμὴεὲ στοηδοσγίηρ, σήρίοραγν.} ὙΤὨδ δίουυ οἱ ΣΙ 15 Ὀτγοῖ: 4 ἴῃ 

ῬΙΘ-ἜΧΙ ο ̓τεγαῖασα 11 15 υδ6α οἠἱγ οὗ Οδά (2 5. 24}, οὗ. τ (ἢ. 21); 
ἴῃ ἰαΐοσ τεγαΐασα ἰδ ὁσουσβ 2 (ἢ. 295 (6484), τ (ἢ. 25 (ΗΘ ῃ4η), 
2 (ἢ. 959 1} (1460), 1τ9ο᾽ (1εἴυ, 5οη οἵ Ηδηδηϊ), 29 Ὁ (Α5Δ0ρ}}), 
451} (ἸΤεάυτυη), δά (πη ἴῃ Ρ]υγΑ]) 15. 29} 30} ΜΙ. 37 2 (ἢ. 3215 

Τῆς οἵἴμον ψοσζὰ ἰταηϑδιθὰ σέέγ, πβη, 15 ϑαὶα (1 8. 95) ἴο ὃὈ6 ἴῃς 

οἰάοϑι ἀδϑιρηδίίΐοη ἴοσ ριορῃεῖ, δῃά 15 υϑεὰ δ5 ἃ {{π|6 οἠἱγ οὗ 

Θαγημεὶ (1 5. οὐ 1.15.1 7. (ἢ, οΞ 263 2053), οὗ Ηδηδηὶ (2 (ἢ. τοῦ ἢ, 

δηὰ ἴῃ Ρῥἴυταὶ, 15. 209, Αἴηοβ δδα ͵υ5ῖ ἀῃηουπηοθα ἴἤγαα ν] βίο ; 

ἴϊ νᾶ9 Δρρσορτγίαῖα ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ἢΐπὶ {815 ΠΕ; ἘΡ Ὀυϊ 11 15 4͵50 

ΡτοΟῦΔΌΪς ἰμαΐ το  ΚΟΥῪ 85 Ἰηϊεηαδά, τὰ ἢ 85 ἰἢ νὰ βδῃουϊὰ 58γ, 

“0 τδοὺυ μαζοσὶ"1]} -- ὅσο, ες ἐλεε ἐο τὼς απά οἵ 7μ4α} ΤῊϊ5 

5 ποῖ ἴ[ἢ6 δάνϊος οὗ ἃ τϑμὰ ; Ὀυῖ ἴῃς σοπηηδηα οὗ ομβ ἰῃ δυ- 

1Βοσγ. [Ιἢ 7υὰάἄδῃ, [86 ῥσορῃεῖ 5 ον ἰδῃά, ἢ6 τιϊρϊ βὰν σοη- 

οογηΐηρ ἰσγᾶ6ὶ ναὶ ἢς ρῥἰθαβθά. -- αὐ ὀγεαά λεγε πα φγοῤῪέξηγ 

4λεγε] Τὸ υπάεοτιβιδηά [ἢ ϊ5 ἴἃ τηυϑὲ Ὀ6 ποῖϊβα (1) {παῖ ἴῃ [ἴῃς εατ- 

ἴΐοσ ἄδυβ ἴποσθ ψοσῈ βοοίμϑαυογθ, γαῖπεσ (ἢ8η ῥγορἢοῖβ, [1 τνῃοτῃ 

[ῃ6 Ρδορὶς Ἵοῃβυ θα δρουΐ ἴῃς αῇαὶτα οὗ 116, λα κίηρ ἃ β᾽ (ῸΓ 

186 ρῥγνεσε οὗ [6 σοπϑυϊαίίοη (οὖ τ 5. οἷ.) ; (2) [Βαϊ {Π68ὲ 

βοοΐῃβαυθιβ σοῃβετςαυϊοα Ἰοσαὶ ρι}}45 (2.4. [6 56 ῇοο}5 οὗ ἴῃ ῥτορῇ- 

65), 8δη4, ἴον ἴῃς τηοβί ραγῖ, γεϑιτ οἰ τΠ6ῚΓ οσκ ἴο ἃ ρατίουϊασ 

Ἰος δ! γ, βοουσίηρ τποῖγ ΠΙνϑποοά ὉΥ τρεδῃβ5 οἵ ἴμε ριῆβ τϑοοϊναϑά, 

8 Ὅτ. { Ἐοξ. ΤΕΝν. ᾧ (αὶ. Ι ΟΑ5. 4 966 Ὦτ., Ρ. 2ο6. 
δὸ ΔῊ], Μὶίϊ., Ὠτ., 4. (0,8. ἸΝ.. τορ). Ἠ Μεῖς,, [.5., ΕοΞ5., Ηα., Ὁτ, 

τῇ Οἱ, Π., γί, “" Ῥσορῆθου δηὰ Ῥτγορδείβ," 28. 
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ἦς. ἔτοτα οὔδι; (3) ἴδμαϊ 1 ἰαΐθσ {ἰπ65 ἴῆ6 στοαὶ π|855 οἵ 

τῆς 50-ο4]16ἃ ῥγορῃεῖβ ΕΘ ΟἿΪΥ βοοίῃβαγοιβ οὐ [ἢ15 Ἵῃδζδςῖίοσ, 

τοοαίνίηρ τοναγὰβ ἔγοῃ ἴῃ6 ρδορὶα ἴοσ βρεακίηρ δοοογάϊηρ ἴο 
(Ποῖ τῖϑῃ65 (οξ, 15. 20} ΜΙ. 4,4 ΕΖ. 142} τ Κ. χ )ε[ 76. 22.617 281: 
2057) ; (4) ἴδαῖ, ἰῇ ΘΝ ΓῪ οᾶ56, ἴποβα ΠΟΙ {ἰπ|6 ἢΔ5 βδῇονῃ ἴο 
Ὀ6 ἴΠπ|6 Ργορῃεῖϑ ψεσα, ᾿κ Ατηοβ, Ὀοϊα ἰῃ {πε ῖγ υαἱΐοταησθ, δηὰ 
τοραγαά εβϑ5 οὔ ρυθ]]ς οριπίοῃ. ΤΏ ῥτγίεϑδὶ 156 δηχίουϑ ἴο (115Π}158 

Απλοβ, ἔοσ ἢ ϑυρροβοβ ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 ἃ 5οοίμϑαυεσ, δῃὰ [τῃἢδτείοσε 

ΟὯδ ΨἼΟ ἰ5 ἰῇ συιραίμεῖς τουσῇ Ψ]Γ [ἢ 6 τηᾶ5568 οἵ ἴΠ6 Ρθορίὶθ, 

δΔηα ἴῃ686, ἃ5 δἰνναυβ, ΔΙῸ ΤΟΔΟῪ ἴο Ια δραϊηβδῖ ἴῆοϑα ΨῆΟ ἃ.6 

ἰη δυϊπογῖῖγ. ΗὄἊ οτγάρτϑ ἢϊτπὶ ἴο ρὸ ἴο [υἀΔἢ, ΨΏΘΙΘ ἢ6 Ψ}}}} ἢανς 

το αἰ Πουγ ἴῃ τηακίηρ ἃ ᾿νε! οοά ὈΥ υἱἱοτίηρ ᾿ηνοοῖνο5. ἀραϊηϑβὶ 

Ιϑγτδοὶ, ἔου ἴῃ6 ρϑορὶἊς οὗ [υἀδῇ ν}}} θ6 ρ]οαβεὰ ἴο ἤδαγ οὗ δΔῇΥ 

οδίδηλν πϊοῇ ἰῃτεαΐθηβ Τ᾿ τοροδιῃ 11. --- 13. 9, ὲ αἱ δειλοί ἔοι 
«λαΐέ πὸ ἐρπρογ 2γοῤ΄εενγ ΓΟ. χγ'ἕ, ὙὝΠδη (ο]ονν ἴνγο γϑάϑθοῃβ ἴοσ 
1815 Ὀδηϊβῃπηθηῖ: (1) Βεῖῃ 6] 15 ἴῃ ρίαςβ οὗ ἴῃ 6 Κιῃρ᾽5 βδῃοίθδγυ, 

2. τῇς Ρῥτγίποιραὶ Ὠδδασηιαγίοσς ἴθ ἴῃ6 Κιηράοτῃ ἴοσ ἴπ6 ηδιϊοηδὶ 

Γαι σίοη ; δηὰ (2) 1ἴ 15 ἴῃε τογδὶ σαϑιάδθησα; {ἢεβ86, οὗ οουϊβ6, 

ἍΟΙΘ ἴΠ6 ΝΟΙῪ ΓΟΑΒΟῚ5 ΨΥ ΑἸΉΊΟ5 ἀδϑτεα ἴο ργθδοῇ ἰῃ 1δ15 Ό]4ο6. --- 

14 45,4] Ανιος ἀμοτυεγεα αηπα «αἰ 4 Ί Η ([Π656 ψνοσγάς (ἢ6 τηονο- 
τηδηΐῖ ἰθᾶνθβ ἴῃ6 ΠΙΡΏΙΟΥ {πἸτηεῖοσ, δηα Ὀδοοιηθβ ἃ ἤδανὶθσ, ΠΊΟΓΟ 

ΒΟΠΟΓΙΟΙΙ5 ἰοἰταϊηθῖοσ. Τῆς οΟρδηΐϊηρ ψογάβ ἃῖῸ ϑίἴγσοηρ: 7) γ᾽ 10 

2γοῤλσί, πο7 ὦ 2γοῤῥοί'ς το, οἴ. “Ατλὸβ ψὰ5 ἴπε6 ἔουημάσσ δηά 
16 Ρυτοϑῖ ἴγρε οὗ ἃ πεν ρῇδβε οὗ ρτορῆθου. " ΤΠ υ86 οὗ [ῃ6 

Ρᾶϑῖ ἴθῆ86, 7 τας μὸ 2γοῤΛεί, οἴε. (1.5. ὙΦ 1 85 (4]164), ἴο 

ἃνοϊά 4 Ἄοοπίγδαϊοῖοη 7 ψ ἢ ν.. δ, ἰα θαβε αὶ ὉΡΟῺ ἃ τηἰϑοοησ ΡΏΟη 

οὗ ἴῃη6. τηδδηΐϊηρ οὗ ἴ6 ῥσόορῃοῖ 5 ψογάβ, ψηϊοῇ 15, “1 δὴ ποῖ ἃ 

Ρτορῆσδί ὈΥ͂ Ρτοίθβϑίοῃ, ΠΟΥ 8η} 1 ἃ τ 6Γ οὗ ἃ ργορῃοῖῖς ρα] 1 

ΤῊ ᾿ἰἴοσαὶ] υ56 οὗ ἴῃῆ6 ρῆγαβθ, 2γοῤῥεί" 5 σορι, ᾿ὰ5 Ὀδθη ἀείεηάεά ὃ 

Οἡ ἴῇς ρτουπα παῖ διημοηρ [αῖδα ὑτορβεῖβ ἴῃς οΠβῆσθ ννὰβ [γδη8- 

τα το ἔτοσῃ ἰδίμου ἴο βοὴ : Ὀὰΐ ἰοσ [5 0 δνϊἄδησς οχὶϑῖθ.Ό ΤὴΘ 

Οἴου ἰηϊοσρσγοίδίίοη ἀθροηᾶς ἀροὴ (1) ἴῃ6 ρϑῆδγαὶ 56 οὗ ἴῃς 

ψοτά “ 50η ᾿" 1Ϊὴ ϑειλίς ἴῃ ἴῃ 6 56η56 οὗ ὀείρμρίρρ 9, (2) ἴῇ 6 Πδιὴθ 
ΔΡΡΙ ὦ το [ἢ6 σοτῃρδηΐϊεβ οἵ ργσορῃεῖθ δ Βεῖμεὶ, αἰραὶ, εἴς. 
(οἴ. τ Κ. )οΐ 2 Κ. )χ5 51: εἰς.).-- ΑἹ «ὀλεῤλεγά αγνι 77 ὅεςὲ οὐ 1ἰ. 

δ. ο. }ν»οἱ, 474. 10 δ, Ἐοβ., ϑοῃτὅ,, Α΄, ΕΝ. Ὡς, 

ἘΦ, (Δ]., Μαυ., Ηὰ., Κα. ΝΥ -ε., Μίι,, Ὁς., αΑ5. ᾧ Ηας. 
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--ΑἍπα α “γέ:567) οὗ 5γεανιογε: ΤὮϊ5 οσουραίίΐοη ψνὰ5 οὗ ἴδε 
Ἰονεβὶ ἰῇ σδηκ, δηά, Ἰοϊμθα τ τῆδίὶ οὗ Βαγάβιηδῃ, 1 ἰηά᾽οαῖος ἴῃς 

ἈυΩδ]6 οὔ ρίη οὗ ἴῃ6 ρτορῆει. ΘΦῚΞ μᾶ5 θδθθη τῃουρῇῖ" ἴο τοίεσ 
ἴο ἴῃς ““Ρἱοτγοίην ᾿ οὗ ἴῃε ἔτ ᾿ῇ οτάοσ [δῖ 1ἴ ταῖσῃϊ τπρθῃ ; Ὀυΐ 

ἴπΠ6 νοῦ 18 ὈδιῖοΥ υπαοιβίοοα 8ἃ5 βρη Ἕγίιηρσ “ἴο ἰθπα οΟΥ ῳἀγαβ5 
[6 ἔτυϊῖ οὗ [6 ϑγοδιηογοϑ ᾿"᾿ (9.2.). ὍΤΠ]5 ἔπι1ἴ ΓΟΘΘΏ}]65 84 5114]} 

ἤρ, Αἰἰπουρσῇ 11 15 ΝΕΙῪ Ἰηϑρι ἃ ἴῃ ἰδϑῖθσ. Τῆς ἴσο “ρτον δρυη- 

ἀδηῖν ἴῃ ἴῃς ταὶ] οἰϊτηδῖα οὗ ἴῃ6 Θμορῃ δ δἢ, οὐ Μαπιίπης Ρ]δίη 
(τι Κ. τοῖ τ (ῃ. 273), 5 1 ἀοδϑ 51}}} ἰὴ τμαὶ οἵ ἴῃς ἄδερ 7οσγάδη 

να] γ ; ἰῃ Ἐργρῖ, νοτα 1ἴ αἷθο στὸν (5. η)85), δῃὰ ψῇεσα ἰΐ ἰ5 

ἰουπά 511}, 1158 ψοοά ννᾶ5 υδ6α ἔογ ἄοογϑ, ὈοχΟ5, οοἴδηβ, δηά δίς] 65 

οὗ ἔυτγηϊατε (ΚΙ 5οη- Βίγοῃ, 42. Ἐξ. 11. 416). 1ὲ δἰϊδίηβ ἴδε 

81]Ζ6 οἵ ἃ ναϊηυῖ ἴγεα, 45 146 - ϑρτγεδαϊηρ Ὀγδηςσῇἢ 65, δΔηά, οἡ δοοουηϊ 

οὗ 115 5ηδάε, ἰ5 οἴἴεῃ ῥἰδηΐϊθα ὉγῪ ἴἢ6 νγαγϑίάς (1,Κ. το). Ὅμε ἔσπυϊ 
στονβ, ποῖ οὐ ἴἢς Ῥγδησῆθβ, Ὀυϊ οἡ {{|||6 ϑρτίὶρβ τϑίῃρς αἰτσθοῦνγ 

οὔ οὗ ἴῃς 5ἴοθη, δηά [1ἴἢ οἱυβίογα 6 [ἢ6 ζτάρο --- ̓ ἰ 15 βουῃδιῃϊηρ 

{κὸ 4 5114}} ἣρ ἴῃ δἤῇδρε δηά 5|Ζ6, Ὀυϊ ἱηϑὶρί ἃ δηὰ ψοο αν ἴῃ 

ἰαϑῖς " (Ὀήνεσγ, Ρ. 2ο7).7 -- -15. σο, 2γοῤἧξεν ἀραΐμεί νιν 2εοῤἕΖ, 
7» γαφ7 Τὶ ννὰβ5 Μ Ὦ1]16 ἢθ6 65 [ΟἹ] ονηρ 5 οσσυραίίοη τπδῖ [ἢ 6 τη65- 

βᾶζε οὗ Υδῆνεθ ἢ σᾶτὴς ἴο Ὠϊπι, ἃ τηδϑϑαρα Ψηϊοἢ 6 οου]ὰ ηοΐ τοῖι56 

ἴο ΟΌΘΥ, ἃ σοτητηδηά, ἱπάἀ θεά, ἴο ροὸ πογίῃ ἴο 15γδοὶ, δηά ἴο ργθδοῇ 

δραϊηϑὶ ἢθτ. ὍΤῆΕ ῥταρ. δὲ. 15 δυ ρῃαπηβις ἴοσ 9 (οἴ ν.1δ). ΤῊΪΞ 
υϑᾶρε ἴῃ ἃ ὈαἋ 56η56 (οἴ. 6. 261}. ,χ88 Ἐ)2. 63) 15 οἸδαυν ᾿ηἀϊοαῖοά 
ΌΥ ἴῃ6 ςοηΐοχί. ἢ “ὙἼΏΘΓΕ 5 ἃ ποῖς οὗ γεαγηΐϊηρ ᾿ ἰὴ ἴῃς ςυβῆχ 

᾿ς οὗ Ὃν (οὗ, “γ᾽ ἴὴ 9"). -1θ6. Δ νοτυ, ἐλογεογε ΑἸ] τμαἴ μᾶς 
Ὀδοη 54 ἴπ15 (ΑΓ 15 ῥγε τ ασΥ, ἴη6 τοὰὶ ψογὰ ἰ5 γεῖ ἴο ὃ6 

ΒΡΟΚΘη. --- Ζάον ταγεε] Α τηασκεα δη 6515 15 πηδάθ θεῦνθθη (ἢ ς 
ἑάοιμ ςαγέε! οἵ ΑτηαζΖίδῃ δῃὰ ἴῃς γχλευελ λα ταϊά (ν.}7). -- ΖΆοι 

σλαδέ πού φγεαελ] ΕἸὮΣ ἰὰ Ηἱρῆ. 5 ἤεγε ἢτβὶ υϑεὰ οὗ Ῥσορῇθου 
(οἴ. ΜΙ. γ4 1 ἘΖ. χιΐῖ 70. 293 αἷβο (ι. 4.6 Πι. 222). Τα ἰσδηςίογ 
οἵ ὧἀγοῤ ἴο 2γεαεΐ ΤΩΔΥῪ τοδὶ ροὴ ἴῃς ἰάθα παῖ ἴῆ6 ψνοσὰ οἵ 
ΡΙΟΡἬΉΘΟΥ ἀτορϑ γοίγεβῃϊ ον Κὸ ἀδνν ἀροη [6 οὐδάϊδηΐξ, τγϑατῖ- 
ΒΟΙΏΘΙΥ ὕροη [ἢ 6 ἀἸϑοθεα!ϊοηΐ ; || οτ, Ὀεῖζεσ, πᾶν ἤᾶνα Ὀδοη βυρροκίοα 

ΌΥ ἴῃ6 ἢἤον οὗ Ρῥτορῃοῖῖς βρεεοῦ ψ θη ἴῃ ἴπε δοβίαϑυ. ΤῊΣ 

γοΓῸ 15 ἤδτα Θϑ5 θη [18 }}} ΞΥΠΟΏΥ ΠΟΙ 5 ἢ ΝΞ) οὗὁἨ τὴ 6 Ράᾶσα δὶ οἴδαξο, 

5 ΘΥ, ΒΑ.; οἴ. [ρατάς, 72. 1. 68 ἴ.; (ας. ἰῃ ΝΘ. δνορά. 396; ΜΙ, τ. 
Τ (ἕ 6. ἘΖ Ροβῖ, αγῖ, “" δγοδηιοσε," 22. ἢ Ρυ. 
1 Μᾶδυ., ννε. ὁ Μῖϊι. « Ὀς. 
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Δηἃ ἀοδβ Ὡοΐ δι ΜΙ 1 ΔΩΥ σοπίεπιρίπουβ 1468. ---17. 71» 
:υ77. τλαΐ δὲ α λαγίοΥ ἐπ τῴς εἴν] ΓὨΪ5 ἀοδ5 ποῖ ΠΡ] ἴπδΐ 5}6 

18 ΔΙγοδαν οἠς οὗ ἴῃ6 ὨΊΦῚΡ οὐ Βδ8];" οΥ ἴῃδϊ 506 5}4]1] δηοΣ 
νΟΪ ΠΙΆΣΙΥ ἱηῖο ψηῃογθάομ, ἰὴ οτάθσ ἴο οὔὈίδῃ ΟῚ δοοιδβιίοτησά 

Ἰυχυτίο5 : 7 οἵ ἴῃδὶ 5ῃ6 Ψ|}1 Ὀ6 βεἀυςοα Ὀγ ἴπ6 σοῃαίογοῖβ : ᾧ Ὀυΐ 
[πὶ 506 5411 Ὅ6 ἰοτοῖθ!ν ταν ϑηθά, ὃ δηὰ παῖ ἐπ 2. εἰν, 1.2. ἴῃ 
ΡΟΝ Ϊς (εἶ, 1Ἶ3 15. 12} 1Δ. 5" Ζο. 147), [6 ἀΐδρταος Ὀαίηρ 411 τῇς 
Βτεδῖευ. |} - Ζ.ν τοης αηπα τὰν ἀἐσμρλέες σἀαί γαἠ ὁγ “δε σιυογα] 

ἦ.4Φ. ΤΥ σΠΠάσοη. ΤῊς ἀδιρῃζοιβ ΤΟ ΘῈ σΘΏΘΙΔΙΪΥ ἰάθη 845 ψῖνοϑ ἴοσ 

[86 50]! 6γβ, Ὀὰκῖ [ἢ 6 ῥα πΙβῆτηθηϊ 15 ἤΘΓα ΘΧΙΓΔΟΣ ΔἸ ΠΔτΥ. --- ΖΨγ απ 
σλαΐ δὲ αἰυϊάεα ὁγ ἤπε] ΤῊ]5 ἀἰβιτ υςίοη οὗ ἰδηα ἴο οσο]οη ϑῖβ τγᾶ5 
ἴῃ δοοοσάδηοθ ψ ἢ τῃ6 Αϑϑυσίδῃ ΡΟ ΠΟΥ ὐζου ἴῃς τς οὗ ΤΙ διἢ- 

ΡΙ]εβεῦ 111. (εἴ. 2 Κ. τη" Μι. 25 76. 6132), Τῆς πε ν5, οὗ ὄοουζβο, 
τ 6 τηεαϑυσηρ-]1η6. --- Ζάον τὐαῦ ας πὶ απ τροίφαπ ςοἱ]Ἱ] ΤὨΪ5 
16 ἙΠμδγδοίοσϑίς οἵ ἴῃ6 θαῦὶγ 5γδ6} ἰδ τπουρῃῖϊ. ΑἿΥ ᾿ἰδηὰ ἰῃ 

ΜΏΙΟἢ Υδῆνεη ψὰβ ἢοΐ ῥσεβδεηῖ ψγδβ ὑῃο ]θδη (1 85. 263). Μοτε- 

ονϑσ, Ὑδηνθῆ οουἹὰ ποῖ 6 ῥτγεοβϑθηῖ, 0}16585 ἢ6 οουἹα Ὧδ Ὀσορ εν 

ΜΟΙΒΏΙΡΡΕά (οἴ Ηο. οὗ ΕΖ. 432). 4 Τῇδε τείδσθησε ἰ5 ὑοῦ δον 

ἴο Αϑϑγγίδβ. [1 νγὰϑ ἴοῦ [ἢ]5 γθάβοῃ, ἰῇ ρασζῖ, ἴῃαϊ ηο ρΐαςς οὗ ψοτῦ- 

ΒΡ νὰ5 δϑίδ Ὀ ΠΙ5ῃθεα ἴῃ Βαῦγίοη ἀυπηρ ἴῃ 6 6ΧΙΪΘ. --- γε «λαϊ 
σμγεΐ ρὸ ἵμπίο εαῤῥυϊΐν ατοὰ}) ,σορε ἀΐς ἐαπα] Τὴ νεῖ νοσάς 

(ν.1) ἢ νϊοἢ ΑπηαζΖίδῃ ἢδα ομαγροὰ ἢΐπὶ ἅτ πον σταρθϑαῖαα. 
Τηΐϊβ σῆονβ 5 ἀδπ!ηρ. Ὑδεβα ψογάβ ΨΟΓΟ, δίζοσ 4}1}, [ὴ6 συ δηὰ 

ϑυροίδηςς οὗ ἢὶ5 ῥγεδοῃίηρ. Ῥεσῆδρδ 6 ὄχρεοϊθα τῆς σἀρΌν 

᾿τητη ἀϊδίου. [Ι͂}ἢ δὴν οᾶ56, δρουΐ ᾿ννοηϊγ-ἢνα γοαῖβ ρᾶ5565 ὈΘΙίοσα 

ΤΙρ Αἰ ρΊ]οσοῦ 111. διΐδοκβ ἰϑγαϑὶ, δηα (Πισίγ- να Ὀδίοσα ϑδιηδγία 

ῖ56 ἀεεοισογοαά ὈΥ ϑδσροῃ. 

10. 5.0] Ετοπὶ ὅ5᾽; οἷ, Αταδὶς ἵν . Τδε 1. οὗ [δὲ ρῥτείογπιαιϊνε [85 

Ατίβθεῃ ἰὨτουρἢ ἃ ἀεργοββίου οἵ τς νονγεῖ ἔγοτῃ 55)» (ρτουπά-ἴοτπι γαμέλαὶ 
:-Ξ- γατυξλα); ΟΚ. ὅργ»; 80 Κὅ. 1. ἱ, 26, 2; Βδιίζοδετ, ὃ 475 ἴ., ΒίοϊοεΙ, ὃ. 23, 

ϑίδάς, ὃ 486.4ὁ Οπ [δε "4515 οὗ ἴμπε ρσορεῦ πᾶτὴς ὑ5315» (76. 375; οἵ. 381), Εν. 
8 1276, εχρίδίηβ ἰἃ 85 ἃ ΗἩΟΡὮ. αἱνναγβ υβεὰ ἱπϑίεδα οὗ ἴῃς ΟἹ. --- 5255] 

Ἐτοῖα δποῖμεῦ τοοῖ, Ὀὰϊ 5: πλ}1τ 'π βουηα ἴο “310. --- 11, 2.π2] ΕἸΊΡΆ. ροβιτίου; 
«απο ογάεγ; δῃὰ ἴδε επρῆ. ἱπέ. ἦδυ; οἵ, δ. γ17, ΟΚ. 113»; Εν. 8.312. 
- 13. τ] ἴπιν. (ο]. ΟΥ̓ δποῖμεν ἵταν., δῃὰ (5 ΕΥ̓͂ 8ΔΏ ἱπιρί. --- ἃ τάσγε σοπιθὶ- 

5 Τυ5.; οὗ. Ηδγ. Εν. ΤΟ ςοῦ. 

ᾧ 6 ]., Βοβ8., Μαυ,, Ηἰ., Ηά., Ῥα., ννε., 6Α5., Νον,, Ὀσ, 8:6 Χ}, Π]. σι. 
ἽΝον,. 4γελ. 11. 2γ5ἴ.; ΝΝΈΒ. ΟΤ.Ο. 2491. 
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παίίοῃ. --- ΝΏ2)0] ΟΚ. ττος Η. 23, τὴ. (ἢ). --- η5] Εἴὰ. ἀαϊ.; Ἡ.. 39,7; Ἐπ, 
83ι1ις α; Κῦ, 4ς. ---18. ὉΝ"Γ2] ΕἸΏρΡὮ. ροβ.; ἃςς. οἵ ρῥΐἷαςα. --- )}] 5Βονίης 

18αῖ ὉΝΤΓΙΣ2 ἰδ τηδ8ο,, 88 8΄6 4]] πδῖηςεβ οἵ ἴοννῃβϑ ἴπ Ψ ΟΝ Γ2 Δρρεαᾶγβ; Κῦ. 
248 ς. ---ὴνὖῷ ἡ. Ὁ] Οἱ, ς2 γ8 83, --- Ὁ ΦῚΡΟ] Νοῖες οὔ ββίοῃ οἵ δεῖ. ψ τ 
Ὁ ἴῃ τ815 σοτηϊο ρῆγαβς, οὗ, δ. ὃ 22, τι. 3.-- 14. 1»»}} Ηεῖε υβεὰ ἰῃ 

ἴδ τοοδηῖοαὶ βεῆβε οἵ γεζογζ, οὐ γεῤίν ἰο αρἢ σεομδαζέορ, ςἴ, ἸῸ. οὗ 14. 15. δ 168 
εἴς, -- Ὁ0121 ΤῊς νῇ. βεοῖῃβ ἴο ὃ6 ἃ ἰοδῃ-ννογά, Ὀεὶῃρ ἃ ἀεῃοτηίμαϊϊδνε ἴτοσῃ 

θ“. 
τὰς Ατδδὶς ον, ἃ ρ, οὐ Ἑϊῃίορις ὀσέσδα Ξξ ἤσ, οὐ σγεανιογε (Ὠϊ. 26ζ. 
“εζὰ. ςο]. 487; [ἅρ. ΒΛ). τοϑ), δῃὰὰὰ ενϊ ἀθηῖν Ξῷὸ ὁ εα7ὲ 707, οἵ ἶγέςς, ἥρε, 

ΟΥ̓ Σγεαρ!ο7ές. (Ὁ τεηάοτβ κνίζων -Ξ σεγαῤήπρ, Θ. 5 πὶ! γὴν (χαράσσων) ; 15, 

Ρεγδδρβ8, ροΐηϊβ ἴο βοῖὴς ὑγοοςββ οἵ πἱρρίηρ ἴδ6 ἔτυαὶς ἴο αἰά ἴξ ἰπ πηαυτίηρ. 

(ΟΥ. [αν». Μὲς 1. 68[.; Τιεϊβίγασα, δῖαδ Αἰ δί. Βὲό. 109.) --- 1δ. ὉΠΡῸ] Τῆς 

γᾶν ΠΟΠ8. ΞΞ ὀμή, --- ὍΝ ΓΝ] [ἢ σοπίγαβι ν᾿ ἢ πγν ΝΣ 72. 

813. Α ἔουσίδ νἱδβίου οὗ ἀθείγποίδοι, τὶ δὰ ΟΧΡΙΔΠΔΙΟΣΥ 
ἀἰβοοῦσβθ. 81... 

(1) Α νἱβϑίοῃ οὗ βυπηηεσ ἔστ, [6 ΤΡΘΏ655 οὗ ψῇῃϊοῇ ἸηἀἸςαἴοϑ 
{παῖ 115 δηα ἢδ5 σοπια; 8:ἢ. (2) “1 σαγγέες. Ο γε ΨηῆὴΟ δἅΓὲ 
οοτγαρῖ, ΝΟ ῥγδοῖϊβαῈ δνεσΥ ΠὩ]ΔΏΏΘΙ οἱ ψτοηρ-ἀοίηρ, δραϊηβὶ 

ν οσὰ ἴπ6 ὀαγίῃ αυακοά, Ὀυϊ ἴῃ ναΐῃ --ἰὴς ἀδΥ 15 σοτηϊηρ ἤθη 

ἴη6 δῦῃ 504]} ΡῈ ἀδικεηβθά, ἤθη 5]δυρ 5}4}} ρσγανδὶϊ, ἤθη 

ΠΊΟΙΓΗΪΏΡ 5141} Ὀ6 απὶνοτϑαὶ, ἤθη ἃ ἰδιΐηθ ἴοσ ἴῃ6 Ῥγεϑθῆσς οὗ 

Υδῆν ἢ 5}4}1} ΑἸ} τῇς Ἰαηά, ἴοσ ἢ6 τῶδυ ποί 6 ἰοιιηά ; νῆθδηῃ (ἢς 

βίγοηρδϑδὶ 5Π4}} ἰδίηΐῖ, ψῇθη τῇθῇ 514]}} ϑγθασ Ὀγ [θῖν σοάβ, δηὰ 

ΨΏΘΩ [ΠΟῪ 584]] (4]1, πενεσ ἴο τῖϑεὲ. 8.5 779 κά δ 10 ΤΠ ΓΊΣΣ 

ΤῊ βεοϊίοη 15 ἃ ἰοσίςδὶ υπἱξ. [Ιἱ ἰ5 σοπιροβεά οὗ βενθῆ βίγορβ οἵ {γϊ πιοῖοσ 

τπονεπηεηΐ, ἐδοῦ οὗ 5βὶχ ᾿ἴῆ.8. ΕδΟἢ βἴτορῃε τεργαβεηῖβ ἃ βῖερ ἢ ἴῃς Ῥσγορίεββ 

οὔ τῆς τπουρῃϊ: 5ἴτ, 1 (ν5.} 3), τὰς νἱβίοῃ ἴμαἴ ἴῃς ἐπα 858 σοτια; βίσ. 2 (ν8.4.5), 
ἃ Ῥοϊηϊεα ατγαϊσημηεηῖ οὗ [ἢο56 Ἐο βἰδπά δοουβεᾶ; 5ἴγ, 3 (ν58.7:8), τὴς τὩγτοαῖ οὗ 
οδυῖδαυδκε; 5ῖτ. 4 (ν58.3. δ), ἴτε ἀαγκεπίηρ οὗ ἴῃς βυῃ, ἴῃ 5δυρδῖον οὗ τυ ]- 

τυάδ5; 5ῖἴτσ. αὶ (ν.10), ἀδὲρ δπὰ υπΐνεγβδὶ πιουτηΐηρ; 5ίγ. 6 (νβ5.}}- 12), τῆς δθδῃ- 
ἀοπιμθηὶ οὗ δἰ8 ρεορὶς Ὁγ Ὑδηνεϊ ; 5ῖτ. 7 (ν5.13:ὄ 19, ἀεϑραῖγ, σοῃβιβίοῃ, 
ἀεϑβιγυςοίίοη, 

Τῆς τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ τηοάἀϊβοαϊίοιβ οὗ ἴῃς ἴοχὶ γε [ἢ (οἱονίησ: (1) Τῆς 

οτηϊβϑίοῃ οὗ ν.3σ, --- τῇς αυοϑίίοη ἃπα ἄηδνεσ, ἃ υἷοβϑ, δίϊεν ἴδε βῖγ]ς οἵ Ζεοδά- 

τ ἢ, ννῖο ἢ Πᾶ5 ογορὶ ἴῃ δηὰ βυρρ[δηϊοά ἴῃς οτἱρίηδὶ ἰὨϊτὰ ᾿πε οὗ ἴῃς 5ἴγσορῆε. 

Τοῖς τὨἱτὰ Ἰΐπε σοπίαϊηδά, ρεσθαρβ, ἃ ζυτίπον ἀδβου ρίίοη οὗ ἴα Υὺν 3153, οἴ, 
ἃ 5'ταΐϊα ἐχρδηδεα ἔογπ ἴῃ 47 71}; (2) ἴδε ἰγαῃβροβιιίοη οὗ ν.δ, ἀδβογι δῖηρ τὰς 
νης Ὀεσαυβε οἵ 5ἰδυρμίεσ, ἴο ἕο] ον ν.9, 5 τλακὶηρ ν ν.9 ἃ σοτηρϊεῖς 

ΒΙΓΟΡ 6. [π [18 ργεβθηΐ ρἷδοα νι ὃ ἢδ5 πὸ τηοδηΐῃρ, ψ ἢ ]ς, δεν νι, ἰξ ποῖ οὨΪΥ͂ 

σοπίϊηυεβ (86 τβουρῶῆς οὗὨ ἴογγ]6 Ρυ πη πιεηΐ, θυϊ Ργεραγοβ ἴπ6 ΨΑΥ ἔοσ ἴδε 
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{ο]ονΐησ πἰσορῆς, το 5 ΒΟΥ σίνεη ὑρ ἴο ἴῃς τπουρῆϊ οὗ τηουτηΐϊηρ; 

(3) ἴδε ομίπδίοη οὗ ν᾿, νυν οἢ σομβ,ϑῖ8 οἵ ἴδε σερειϊ τοι, ψ ἢ δ σηϊ ομδῆροβ, 

οἵ 280, ἀῃά ἴῃς μίοββ Ἴ2Φ) Ἃ2 001; (4) ἴ8ε οπιϊββίου οἵ ἴῃς βιετεοιϊγρεά 
ῬὨγαβεβ ἴῃ ν ας ΠΝ 9... χη, ΗδΔ].᾽5 ἰτδῃθροβιτίου οὗ ν5.1} δ8:4 13 [0 ρχβοβάβ 
9} 15 δῖ Ἰεδϑὶ ὉΠΏΘΟΟΒΒΔΣΥ. 

ΨΙΠ. 1, 2. 7Ζ2ε ,γεγίὰ υἱεῖοη 977 ἀδεγμεοη --τος ἦς ὀασεζεΐ οὗ 
5 .7)97. 2 1:12. 

1. Υρ 2700] (ὦ ἄγγος ἱξευτοῦ, Ῥετμαρ5 τ ϑρνν Ὁ9 (ϑογδ.); ᾿Α., κάλαθος 

ὀπώρας (-- ΒΑ); Σ., κάλαμος ὀπώρας; Θ., ἄγγος ὀπώρας θερινῇ:; “ὃ ζω 

ἵξόνξετρ ηῦ, ΟΥ ἢ ΠΟ: (ϑε}.); ΖΦ κρρ Ἢ} ἔν}. ἹκΌ; Ἐ μρεΐμτς βοριογσι. 

-- 3. ὍΝ] Φ5. δἀἀ5 ὧν ἥν" --- γρη5] Ηοϑπ, γρῶ (50 Ου.). 

1. 7Ζλως 121ε Ζογά Υαλευεὰ τλοιυεα 1:6] ἘἙδΔοΐ οὗ ἴῃς ἔγϑι ἔουτ 
ν]βδίοηβ Ὀερίη5 ΜΠ ἴῃ 6 ϑᾶτηθ ΨΜΟΓ͵ά5. --- Α΄ δασζεΐ 97] τρηηις "γε 
ΤῈ ψοτὰ 3.53 Τσσυγβ ΟὨΪΥ οὔςα οΟυϊδίάς οὗ [5 ράββαρθ, νἱΖ. ἴῃ 

7ε. 577, σῆοτο 1 15. “οδρα" (οὗ. Αϑϑγγ. ἀὐμόΐ, Ὀϊγά-61). Τῆς 

ΜΟΙ νὰ ἀουθῖ]6585 ἃ ρθηθσαὶ ἴθσ ἰοῦ τεςθρίδοϊς (οΐ. Ἰοὺ ἢ ; 
“αἰ, ὀγαϊα), ἀϑθὰ ΑἸ|κα ἴοσ. σᾶρα οἵ ὑαϑεῖ. ὙὴΘ υ56 οὗ Κ᾽», 

σε μοῦ γγω (οἴ. 76. 24.) 15 ἴο θεὲ σοπηεοίεα ψνΠ (ἢ6 ΚΡ (6ηά) 
οὗ ν.. Ὧδε ρίεΐατε ἴῃ ἴῃ6 νἱϑδίοῃ 5 βδυρρεδίεα Ὁγ ἴμ6 τῃπουρῃὶ 
ΠΟΠΟΘΙΓΏΪΩΡ [5γ86].--ὦ. 71ὲ ἐπα ἀκ ἐοηις προ γι») ῥεοῤίς 7»γαε 

Τῆς δάνδποα ἰῃ ἰπουρῃς Ὀοΐνεθη [Π15 δηα [ἢ (ΟΥΠΊΘΙ ν]ϑίοῃ5 Ψ}]} 

Ὅς ποῖεά. Τῇδ δηά 15 ΠΟΥ οἷοβθ. Ῥαγοῃποιῃηδβία, ΟΓΥ ρυπηϊηρ, ἰ5 
ποῖ ἰπίτεαυδηϊ δπμοὴρ ἴἢ6 ὑτορἤοῖβ."͵. [ἴ 15 ποῖ ἴο ὃς βυαρροβεοά 

(δὲ 106 ψοτγάβς ἢ δηά γὼ τὲ δ 4]1 σοηπεοῖθα οἰγπ)ο]ορΊοα }}γ. 
--- 7 τοὴΐ ποῦ αραΐη ρας ζάενι ὁ) Οἵ. 5, Ἐὸοτ ν.ὅ, ν.ἱ,, ῥ. 18:. 

ΤῊΙΝ5 ν]5] Ο. 15 ΣΘΑΙ 4 τοαςϑογίίοη οὗ τ1ῃ6 τπουρῃϊ σοηίαϊηδα Ἰῃ 

(ἢ (Πϊτά νἱβίοη, ννϊοῃ δα Ῥδδθη ᾿ηςοτσυρῖεα. ΤΏὮγοα ἱπιεγργεῖα- 
[ἰοἢ5 δῖα βυρρεβίδα : (1) ΑΚ ϑΠΊΠΊΕῚ ἔτυϊ, ἤθη ΠΡΕ, ὭΔΥ ηοΐ 

Ϊαλϑῖ Ἰοῃρ, 580 ἰϑτδεὶ, ΡῈ ἴῃ ΠΟΙ 5105, 504}} ΠΟῪ σοπὴα ἴο 82η δηά. ὦ 

(2) ΑΚ ϑΠἸΠ16 7 ἔπι 15 ΡΙυοΚοα ἤθη ΓΠρΟ6, 50 {παῖ 1ἴ τῇΔΥ ποῖ τοῖ, 

850 5}4]}] [5γδ6ὶ] Ὀ6 γτοπηονϑα ἔτοτη ἤοτὴδ δηά οδιτὶθα ἰηἴο σαρτνηγ. ὃ 

Βιυῖ 1ἴ 15 θεϊίογ ἴο δάορι δΔηοίμεσ, νὶΖ. (2) ἴῃ 6 ϑυ ΠΟΥ ἔπι 15 ἰαῖα 

5 8566 7ς. 110 το30. 8ὲ «120 Ἐν), 2ς16 ΜΙ, τ114{. Ηο. τό; οἵ, (ϑραπονῖοζ, βῥαροποριασία 
ἐρ ἰε Ο. 7, 

{τ (ἵ, ΗοΗ͂τη., ννῆο ϑυθϑι 65 γὺ» [ῸΓ Υὴ, δῃὰ ἱγεαῖὶβ Ὑ2} 85 ἰῃ γϑ. 

7 80 (]., Μδιυ., Νον., ΕἸ}. ᾧ Μετς., οβ., Ηε5., δοῃ]εσ. 
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Δηα Ροοσ, ἴῃς Ὀε6ϑι Ὀεΐηρ ραϊμεγθα δδυ!οσ ; ἃ γεσορίδοϊα σοῃϊδιηϊην 

ΒΌΓΩΤΊΘΙ ἔγα σονβ ἴῃς ἰαϑῖ οὗ τἴῃ6 σσορ, ἴῃς δηά οὗ ἴῃ γϑᾶσ, δηά, 

ΌΥ ΔΗΔΙΟΡΎ, ἴῃ6 Δρρσοδοῃίϊηρ δηά οἱ [ϑγδο]᾽ 5 Κιηραοηλ 

4. 0, 71.,9 δπὰ 3, 10, 11 ἔ., 131. Απἡ δάάγοββ, ρτονίηρς ουὐΐ 
οἵ τῆς νἱϑβίοῃ, αἰγοοϊθα ἴο (6 σοττυρὶ δηά ψ]οκοα ϑγδο]ϊῖοβ, δη- 

πουποΐηρς ἴῃς σογίαϊη δηά ᾿πηπηραϊαϊς ἀσδοισυοϊίοη οὗ ἴῃ Ὡδοηῃ. 

Ν.. Βα ἢο οοῃηδαζίζοῃη σι ν.ὅ, ψῃ]οἢ ἔοσ τὴ5 δηὰ οἵἴποσ σϑᾶϑοπϑ 

8 ἰταηϑίειτεα ἴο ἔοϊϊον ν. ὃ. 

4. ὈΌΝΦῚ] Βδδαὰ ΟΝ τΞῷὸ ψῆο ἰτοδα ρου (30 ε., Νον., Οεἴ.). Θ' οἱ 
ἐκτρίβοντες εἰς τὸ πρωὶ, ἴῃς ἰαϑ5ὶ ἴδγες Μοτα5 Ὀεΐηρ, Ρεγθαρ5, ἃ αἰτῖον. οἵ 

ἐκτρίβοντες (80 Ηἰτεο τ). 46 «οὐάμὰν τ ορερπ (8ε0.), εἰ. Φ γον. - 
τ, ι 

12 ΜΝ 82. οπι. ---- ΓΦ] 96. οπι.; (ὦ καταδυναστεύοντες; Θ. λύοντες; Ἐ ἀσήεέγε 
)μεϊες. Οτ. τὰ ρϑγῦ. Ἡοβπι. πρϑον Νον. ὈρΌΡτν (50 Οοτῖ, ἔνε. Ματί). 
Οεῖ. Γλδϑδ, οὐ ττἰηρ 7 (580 Βενετ, 4.52. ΧΙΧ. τό ἔν, ψνο οοπβίἀετβ ἰξ δὴ 
δάνεγθι!αὶ! ἐχργαββίοῃ τηθδηΐϊηρ σίορείλεγ). ΕΠ. Γπφο, ψ ὨΙΟἢ ἢς ἰγαθροβεβ 

Βεΐψεεπ ΟΝ ΘΠ δηά 1.02 Ν. --Υο2ν} Θ' ἀπὸ τῆς γῆς. Βενεῦ δα ὰβ "χν. -- 

δ. ΠΣ] ΟΥ. τϑπππ, -- 2Φ] Ἐ᾽ σιεγεῖς; (ὃ οτι. (30 Ματῖ!). - 2 Φ 1] κὅ. δά ἀς 
ἃ Ῥγεάϊοδίς, νἱΖ. γῶν ΖΘ. Ὅτ. 17. ---- 2] Θ΄ θησαυρόν -- ΣΙΝ; 50 δὉ (50 αἾ50 

Οοτεῖ, 7.7. ΧΙΝ. 1ςς, δὰ 2 γι., στ. ΕἸ8.). Θ᾽ ,“ηνιονέμσε. τ᾿ 05] ΟΖ, 
1 Ρ. Ρ]., 45 αἶβο ίου ἴῃς σεπιδὶπὶπρ ἰῃη θη ἶνε8. ---- Π1}5] Οοὐὲ (5 »».) ΓΎΦΡΝ, 

ν ε. γλχον (50 Μαγὶ, Νονν.3). ---θ. "051 (ὃ ἀπὸ παντὸς (ΞΞ 3);  2..».-- 
2] (ὅ γενήματος; (ὅ0π, πράσεως; Ῥετῆᾶρϑ τῷ Κ΄" (., ϑῖεϊ.), οὐ τὴ (ο}.). 

ΟΥὐ. 32 οὐ 23. --- Ὅ29)] Ηοῆτα. "3 Ὁ). Οοτῖ τε)εςῖϊβ ἴῃς δ8ὲ ἴῆτες ννογὰβ 
οὗ νι; ψΏΠῸ ὅτ δηά Οεῖ. σοπϑδίάδσ ἴῃς ἢγβϑὶ δἱχ ἃ τερεϊ το ἔτοπι 25, ἀπά 

ἀουνὶ ν ϑοῖθοῦ (6 α8ὶ ἴῆτος ψογὰβ βῃουϊὰ ὃς οσοοπηπεοοϊοαὰ τὰ ν.δ, οὐ ὃὈς 

Ἰοοκεὰά Ὡροῃ 88 ἴπε σοῃοϊυβίοη οὗ ἃ τη δβϑίηρ βεῃΐθηςθ. ἥνε., Νον., Βαυ- 

τ8ηη, δὰ Μαγίὶ τεὐεςῖϊ ἴῃς δητῖτε νεῦβα. --- Ἴ. Γ»Υ 1Μ22] 6. οὐχ. 3 δηὰ 

το ετβ 85 Δ Δρροβ. ἴο "Π, Οτ. 70Μ25. --α ποῦν Θ' ἐπιλησθήσεται; 50 Ὦ. 
--- πγ}5} (δ, τοϊδυπα ογβίδηαΐησ, τεημάετθ εἰς νῖκος (οἵ. 111). --α ὈσΝΦ»Ὸ] 6 -Ξ 
Ὀ2Φ;Ὸ (80 Ματίί). --- 8. )ΣΓ1 ΗΔ]. δὰ ἀβ. γι (οἴ, οὗ). --- πρὸ] ᾿Α., Σ. σκε- 
πασθήσεται --: ΠΡῸΣ (Ἡἰτϑο 81). -- ἼΝ2] Εεδᾶὰ ὍΝ)9 (50 Οοτῖ, ΝΥ ε., σε., Ου,, 

Νον., Οεῖ., Μασ). ΑἹ] νεγβίοῃβ τεπάεν γίυεγ. Ἐϊεάοὶ, Ἴκ3 (ςξ, Βϑυπιδηῃ). 

-- πῦ2] Θ' συντέλεια -- τι (Νο]., 5εὉ. ; δάορίεὰ ὈΥ ΗϊτβοΒ); 80 55 σι,-Ὁ; 
Ἐ ρέυεγες, οἴδοι Οτεεῖκ νοτβίους πᾶσα. -- Πρ» ὭΦ2))}} ΟΘ΄ υ8εὲ5 οπα νὉ., 
καταβήσεται, ἴῃς ἤἢγϑῖ Ὀεΐης ΡτοΟΡΔΌΪΥ ἃ ρἷοβ5 (380 Νον., ΕἸΒ., Οοτῖ, ξσε., Οεῖ.; 

τ. τεραγὰβ ἰὶ 8ἃ5 ἃ αἰτίος.; Ὀυϊ οἰ, Ηἰτεοδ). Ἡοβτηῃ. πιϑ)", ἔοῦ Ὡσ ΩΣ (50 

Ννε.8). Ἐδαὰ ἢ Οὐ δηὰ βενεγαὶ οοἀά. πρ;ῦΦ) (οἷ. οὅ) (5ο Οστε., Ηοδαι., Ου,, 
Νον., Οεῖ., εἰ α4.). -- ΕἸ. οπι. 86 ἃ5 ἃ τορει το ίτοπι 9οὅ. ς. οὔν. Ἔπίϊγα 

ν. (80 Νον,, δῶν, Μασ). 

4 ΒΆ., Ρυ., Ὠτ, 
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4, 27|εα»γ 21:5] ΤῊΘ Ὀερίπηϊηρ οὗ ἃ ποῦν ΒΈΟΡὮΟ; ἴῃς δοῖυαὶ 
τῆγοδῖ Ν1}} Ὀ6 ρίνϑη Ἰδῖοσ ἰῃ ν.ῦ; ςἔ, 3) 4. ---Οὐ γε τἀα! ἡεαάὶ μῤο»] 
ΤὨΙ5 στεμάεγηρ, θαθσεα ἀροη [μὲ ἰοχὶ ΘΌΝΨΗ͂ (7.5.), ἰ5 ὑσείεσδθϊε ; 

οὗ. 27. --- πα αγε 20» »πιαζίγιρ 16 200» το ἐεα5ε] ΤῊς 1άἀϊΐοτῃ ἰ5 ἃ 
ῬΘου Αγ ομς Ὀαὺῖ νν6}} 6βἰδ Ὁ] ]5η6 4." Τὸ ἰτδηϑὶαῖς “" ὄνθὴ ἴο τηδκο,᾽" 
εἴς. Τ οἵ, σοηηθοῖίηρ τ ψ ἢ ΘΚ, “ ραηπηρ δῇϊεσ [ἢ 6 δεν δηὰ 

ἴο ἀαβίσου, " ᾧ 5 υῃϑδῃϑίδοϊοσυ. ΝῸΟΓΊ 15 ἰἴ δανίϑδοϊ]α ἴο τοδά “δπά 

Ου ἴῃε ϑαθραίῃ δίεσ ἴῃ 6 ροοσ οὗ ἴῃς ἰαπά ᾿" (ν.5.), ννῖ ἢ 500115 τῆς 

ΡάτΔ 16] 15η, δηα [4115 ἴο ἔπτη θἢ ἃ σοηῃβίβδίθηϊ τπουρῃϊ ; οὐ, “γ86 ψῇῆο 

ΟΡΡζτββ8 ἴῃ6 ροοῦ " (Ὁ.".), οῃ τῆς Ὀα51}5 οὗ 41 δηὰ Θ΄. ---- Ζᾷε 2090; οὗ 
ἐἀε εαγίὰ} ΑΔδὰ ὯΝ; ἴθ Οὐ γῖ., Ὁ, τῃς Ἰαιίοσ τὸ 29», τυγείελε 
(οὗ (δε Ρῇῃγϑίςδὶ βίαϊθ), ὃ [ῃ6 ἔοσπιοσ τὸ ψμρόζ, »ιεεξ (οἵ ἴῃς βρὶπῖ- 
..4}}).} ΤὨΘ δηλ ρἢ 4515 ἤ6ΓΘ 15 οἡ ἴῃς ἰονν δηά τηϊβεγαῦ] βοςίαὶ] βίδῖα 
οὗ τῆς ρΡοοζ (οἴ. χ΄ [Ὁ. 247 15. 3.27), ἔοσ ψῃϊοῆ οἰἴποῦ ἔοσπὶ ψουἹὰ Ὀ6 ἃ 
οσοτῖθοῖ Ἔχργαϑϑίοῃ  --- ὅ. ἤλτη τοῦδ “ἦε πεῖν φνιοον ρας: Τῆς ἀδῪ 
οὗ ἴῃ6 δ᾿ πηοοὴ νγὰβ Ἷδἰεὐταϊθα 85 ἃ τεϊ ζίουβ ἐδϑίϊναὶ (οἴ. τ 8. 

20" δ ἈΠ Σ δὲ 50 2 Κ. 453. 15. τ 6653 Ἐ2. 461.56 Σ (ἢ. 245, ν ἢ 

Ἴ ; Ηο. 2 Νὰ. 2811 Νε, τοῦ. Οἱ 1τῃ18 οὐβεγνδησα οἵ. Ὠ]. 
Ζεῦ. 5η8 ἴ. ; ΒΕΔηΖ. 4γεὐ. 464 ἴ.; αἰδο Μιυ55-Ασῃοῖὶ, 782. ΧΙ. γ2 ἢ, 

Ι6ο. ΤὨὮΘ τοίθγοῃςθ ἤθσο 15 ἴο βϑ ἢ Οὐὔβογνδηοσθ ; ἰΐ ἰβ ἴο Ὀδ6 ἴῃ- 

εττοα τΠαΐ, ᾿Κὸ [ἢ ϑαρ δίῃ, 1ἴ ̓ Ἰηο]υἀ 64 βυκρεοηβίοη οἵ ἰσαάθ. ΤῊΣ 

νον ταὶ ΟΠ τηθδηβ γπηοη, ἴἰῃς ἀδδῖγα Ὀοίηρ [Παἴ 5οπλα αἰἰδάβίοσ 

ποῦ ἃ σοτὴθ ψῃϊοἢ ψου]ά ἰηογοαβα ἴῃ 6 ὑΠςσα οὗ σταίη, 17 οὐ ἴῃαϊ ἴῃ 6 

τηοητῇ ἰ5 (ἢ6 Παγναϑῖ τη τῇ ἀυτγηρ ΠΟ ἴἢ6 ῬΟΟΥ τἱρῃϊ ραῖποσ 

αι ΤΠΘΥ παοαδα, [1 5οδύοεὶγ ἀδβεῦνοβ τηθηϊΐοη. Νοῖβ αἷδὸο ἴῃ6 

βυρρεϑίίοη οὗ Οσταοῖζ (0...) ἴο τεδα “δον Ἰοὴρ 1}}} ἴῃ 6 πδνν (οοτῃ) 

1} ρᾶ55 ΔΥ͂ΔΥ . .. δηα τῆς οἷά (οσοτῃλ) ᾿᾿ εἰς. -- Ζ αὐ τό »ιαν “εἶ 

ς7γαϊῃ} ΤῊΣ δαρεῦ ἀαδϑῖτα ἴο σγοϑη]α ἃ Ὀυβίηθθ5 ἴῃ ΨΨΏΙΟΠ Ρτοῆϊ 

ταϊρῆϊ Ὀ6 ραϊηδα, ψ ἢ αἰΐετ αἰδγεραγά οὗ 41} σοῃνθηςοηδὶ δηά Ἰ6ρ4] 

ταβίσγδίηϊϑ, ἰ5 του κε. Οηα οδῃ 866 0 οσοδϑίοῃ ἴοσ ἴῃ 6 βυρσρεϑίίοῃ 

οἵ γε}! ῃαυβθη τῃδὶ (ἢΪ5 ταρτοδοῖ ἰ5 βίτδηρε, θεσδυβε ογαϊπαγ]ν [ἴῃ 6 

οογῃ-τ το δηϊ ἰ8 πηῸ ἰοβοι ον ἀοἶαν ἴῃ ἀἰςροβίηρ οὗ 15 "ΑΓΘ65. - “πα 

ζᾳ. ϑαῤῥαϊά τλαΐ τοῦ γιαγν οὔε ἐογη] ΤὨΪ5 15 Ὀθῖτου ὃ 8 [ἤδη “Ἠὀρεη 

(οὐ) 5Βἴοσεῃουβαβ,᾽᾽ “ σταίη" ΟΥ̓ ΠηΕἸΟΏΥΓΩΥ ἴοσ “ βίοσεδοιβδ ᾽᾽|}} (εἴ 

4 Ὦτ, 7 ῃ52:, ᾧ Ζο6; Ὠδ. «νη. ᾧ οὔ, τι. 4; ΟΚ. 1142. [ σεῦ., Ηανσ., Μ|ὶ, 
ΤΑΝ. {Μῖιὶι. ᾧ Εοβ. 4 Ηἰ. 

ἀνὰ. ϑοῆτό,, Εοβ., ΗἸἰἸ., Μδι., Κα. Μ|ῖ. ΤΙ ΚΙ. 

Ἠ Μέδσο. δ 850 φεῆοσδι γ. {|| Εοϑ. 

Ν 
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6η. 4155. ΤὨΪΒ ἰ5 [ῃ6 δι] οϑὲ δ] υϑίοη ἴο ἴπΠ6 ϑδῦραιϊῃ ἴῃ ὑσορμοιὶς 

Ἰτοταῖαγα. --- δδέρεέμφλίηρ “ες ἐῤλαλ απαᾶ ἐπίαηρίηρ 1ἡς σλεζεί  ΤῊΘ 

5126 οὗ ἴῃς ΘΡὮΔἢ 15 ποῖ ἀδβῃϊοὶν Κηοννη, Ὀεϊηρ οϑιϊπηδῖθα δἵ ἔσγοῦλ 

21.26 αυᾶγί5 (Τ Ὠδη]..5) ἴο 40.62 αυδτῖβ (] βαρ 5). Τῇδ 5ῃεκεὶ 

δίνθη ἰῇ δο]α ΟἹ 5|ϊνθῖ Ὧᾶ5 Ὀδθὴ νι οὶ Υ δϑιϊπηαῖθα, ραγδΡρ5 ἰῃ 

Ρ0]4 1τ6.37 ρταϊῃς (ΞξΞ ῥιο.δο) ; ἴῃ 5|νθσ 14.55. ριδὶῃβ (ΞΞ 3.60) .ἢ 

- δεγυεγήηρ δαίαπεές 97 ἀξοεῖζ 1.4. ρτονιαϊηρσ αῖθα Ὀαϊδηςσθθ. 

τμιτὰ Κιηά οὗ ἀεοοιῖ 15 ἤθσα πηεη!οηθά. Τῆδ αἰτὰάδ οὗ ἴῃς σὶρῃϊ- 

τηιηἀθα τοναγὰ [656 Ὀγδοίίοθβ 15 βεθὴ ἴῃ Ηο. 12 70. 225 Ρχσ. ττὶ 
205, Τα Ἰεραὶ δἰἰὰἀδ 15 ρίνθη ἴῃ 1ν. 1955. 5 Ὧι, 2.515... οὗ, αἷβο 
ἘΖ. 4.5 ,.---θ. ΤὨΙϊΚ νεῖβ6 σοῃβίϑίβ οἵ ἵνο δ]διηθηΐῖβ, ὈοΓἢ οὗ ψῃϊοὴ 
ΔΙΘ ρΊοβϑθθϑ ΟΥΓ Ἰπίορο δίίοβ: (1) Ζ0 ὅμγν “ἦε 2οον 290» εἰδθενγ αμά 
τε πεεάν ,ο» α 2.17 97 σἀσε5}] Α ἀουδὶε ρῆγαβο, οὐ ψϊοῃ τς 

ἢτβὶ ρῬασγί 15 ἃ τηοάιϊδοαίίοη δηᾶ [ἢ βεοοηά ἃ τερϑι το οὗ  2΄. ἢ 

ΤὭδβα ᾿ἴηθ5 βἰδηά ἴῇ Ὧο οἷοβα γε]! ]ο δ! ΙΓ ἴἢο86 ΜὨΙΟἢ ῥτε- 
αοάς (ν5.. "546 γρίεσ ἴο ἀβδ]εῖβ ἴῃ ρτδίῃ ; δ [85 ποιῃϊηρ ἴο ἀο ψ τῇ 
115) ; ἃγα δῃτγοὶν ουὖυἱ οὗ ρταϊηηγαῖϊοαὶ Ὠδγηοηυ Ψιἢ ἴῃο586 ψϑϊοῇ 

[Ο] ον ; ἃΓῈὲ ἃ τεγα στεροι το (Ὀυϊ ἴῃ ἃ ἀἰϊδεγθηῖ σοηΐοχί) οὗ 2ὅ; 

ΔΩ τᾶν ποῖ Ὅς δα]υκίε ἴο δΔὴγ 5αἰϑίδοίοσυ σοηῃβίγασοη οὗ 16 

ΒίΓΟΡἷς ϑυβίθηι. ---- [2) “4πη τοῦς «εὐ ἐλ γοζδε 97 τς εογη ΤῊ 

Ῥῶταβα ἰ5 ἰηϊεγρτγεῖθα, “ δηᾶ Ῥὰγν (1η6 πεεαγ) ἰοῦ ἃ 5δῃιαγε Ὀγ Ἰοῖ ἴῃ ἰῃς6 

γνῆοαῖ ἰοῦ ϑαΐθ᾽" ὃ 15 ἀδοϊασεα πηϊητθ] } 1 0} }]6 ὈΥ οπΘ, [ ἀπά αἱ ᾿θαϑὶ 

ουὖϊ οὗ ρῥίαεβ Ὀγ δῃοϊμεσ. ἢ [ἰ ἰς τ ροβϑὶ Ὁ]Ϊ6 ἴο σοηηδοῖ ἰΐ ρτδπη- 

ΤΩ ΔΙ ΟΔ ΠΥ ΟΥ̓ Ἰορίς 4} ἢ νῆδϊ ργεσδάδς, ΔΙ Πουρἢ ἰΐ 5 Βοση Π165 
οδ]] δα τπ6 οἸτηαχ ἘΚ οὐ [ἢ6 Ἰηαϊ]οϊλοηΐϊ, οτ [ἢ 6 ἤπα] ὑγοοῦ οἵ [ποὶσ ἀνὰ- 

τίοΘ. 17 Τῆς νῇΟ]6 15 ἰμοσείογα ἴο Ὀ6 ἴδίζθῃ 85 ἵνο Ἰαῖθσ Ἔχ ρ]δηδίουΥ 

ϑίοββεβ, σομληρ ἴτοτῃ αἰ ἤδγθηῖ ἤδηά5. Νονδοκ βυρρεβῖθ [ἢδς ρεῖ- 
ἢδΔΡ5 ἰῃ δ᾽ νψε ἤδνα ἃ ἰγαρτιηθηΐ οὗ δὴ οἱά βϑαγίηρ ΌὉΥ̓ Ατηοϑ, νῃ]ςἢ, ν τῆ 

ἴ[8ε δα ἀπίοη οὗ ἴ6 τηαϊοσίαὶ 1ἢ δ΄ (ϑυρρεσιεα ὉῪ ΘΌΝΘΠ ἴῃ 8’ δηὰ 

5. ΒεοηΣ. “4γελ. τ811ἴ; οὗ, Νονν. “4γελ. 1. 203; δῃὰ δτί, “ΔΝ εῖρῆιβ απὰ Μϑδϑυγες," 
,ὌὍ8. 

1 Βεηζ. “γελ. τοᾳ; οἴ, Ὅτ. Ρ.21τι; ΝΕΒ. } ΖΕ, τ894, Ῥ. 229; Α. ΒΕ. 5. Καπηδάγ, 

ατὶ, “ Μοπευ," 28 ; Μααάσῃ, Οὐέσς 97 ἦε ὅέειυς. 

ΤΡ ἰ5 υδεὰ ἴοσ Ἴ2, δηὰ οδτ ἴοτ ῥυαχ, που ἀπν βεσίουβ πιοαϊβοαϊίοι 
οἵ ἴῃς 5βεπβεὲ. Τῆς ἱπβηϊίνε ΓῺ ὯΔ5 Ὀδδη ἰακοη ἂ5 ἱπάϊοαιηρ 186 Ῥυτροβς οὗ 

ἴη6 ταῦ ἀδδοσγί θα ἴῃ ν(ὅ, ἴπΠ6 ἰηΐ, [ποτα ἱπαϊσαϊΐησ τἴῃ6 τηεϊμποὰ ((60.) ; 845 ἱπάϊ- 

οΑἰΐηρ τοϑυϊ ταῖμοσ ἔπᾶπ ρυγροβε (Η].), ἀπά δ5 (ΠΠκῈ ΤῊ») Ῥάγδὶοὶ νὴ γρπῦ 
απὰ υππῦ, ὁ Ηοῆπι., οπμδηρίηρ τεχὶ, υ.ς. Ι Οοτσι. 
Με. (νν»Ὧο ο4}1}5 1π6 ἐπίϊγε ν. βυρὶςϊ οὐ). 5 ΜΠ, Ἡ Ὧσ. 
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27), τᾶ ῖκα5 ὕΡ ἴῃς νετβς." ---- 7. Ήετγε Ῥερίηϑβ ἃ ἤδν βίσορῃε (νϑ5.7 ὃ), 
τηλικοα ΌΥ τῆς 5βοϊδυλη ἱπίγοάποϊίςοη: Καλεσεὰ ἀαχά ττυονη ὃν {ἦε 

εἰ» 97 7αεοδ] ὙὮδ οαἱῇ 5 δὴ δνίάδηςε οἵ ἱπαϊρηδίίοη, δῃηα Ὠετζα, 
ἃ5 ἰὴ 4ἦ 65, ““ἰ5 ργονοκθά Ὁγ τὲ βρεοίδοϊα οὗ βοπὶθ οὐυἹηρ ΤΔΟΓαὶ 
͵ΙΟΩΡ. 7 Οὗ μα9ὶ σραΐμεΐ 216 2γιας 97 7αεοῦ, Ὀὰϊ 3 δἴϊου Ὁ31) 

ΞΞ γ. Ἴδε ρίοσυ οὗ Ϊδοοῦ 15 ποῖ Ῥαϊθβίίηθ, ἴῆ6 ροββϑθϑϑίοῃ οὗ 

7Τάςοῦ (αἰ πουρὴ οἰϊαϊίοη τᾶν Ὀ6 τηδάς οὗ [6. 132) Νε. 25 ῥξ. 47" 
Πη. 85); ποσ, ἴῆς σγθαίηθϑ Μῃϊσοἢ ἢθ Ὧδ5 ρίνθῃ [5146] ; ὃ ΠΟΓ Ξξὸᾷξ ἐν 

»ιγεεζ (εἴ. 65), ἴοσ δῃουρὴ Ὑαῃννθ ἢ ὨϊπΊ56] 15 15γ8 615. βΊΟΥΥ 

(1: 8. τς, ἴὴε δυῖδοσ οὗ 65 οου]ά Παγάϊν ἢανα ἀδβοσίροα Ὑδῆνθῃ 
ἃ5 “1ῃ6 ρῥΊοΙΥ οὗ [4ς 0 ̓  : [ἴ 15 ταῖῃογ ἴῃ 6 ναὶηρίοσουβ Ὀοδϑίϊηρ οὗ 

15γ86] (εἴ, 65 Ηο. 5 γ19), ὉΥῚ ΨὨϊοἢ, ἃ5 δὴ ὑπομδηρθδῦϊςα ἕαςῖ, ΥὙδῇῃ- 
ΨΘἢ 5 ΘΔ ΒΟΟΓΏΓ]]γ  --- 7 εὐἿ πεῦεν ),ογρεΐ αὐ ἀεῖ» ἀἰξεαϊς ] 1.6. τὴς 
του τὰἋ4ς6 οὗ {Πεῖγ νι ο κε ἀθοάς. Τῆς οἰ]! ρτῖςΑ] ἔοσπὶ οὗ [ἢ 6 οδίῃ 

15 ἤοσα διῃρὶογβὰά ; ἔοσ [86 {]] ἔοστῃ 566 2 8. 2Ὁ τοἶδ, εἴς. ---- ὃ. (οη- 

ἸΓΑΤῪ ἴο ἴῃ 6 ἀττδαηρθιηθηΐῖ υ504}}γ δἀορίεά,"" ν." 15 ἴο Ὀε οἸοβεὶν σοη- 

ηθδοϊοά νι ν.ἷ, ἰοσιϊηρ 8 1ἴ ἃ ΒΊΟΡΒΕ. Τδα ἱηάϊρσηδηΐ ἐξα] ης 
οὗ Υδῆνεῃ 15 ϑΒῃαγεά ὈΥ παίυγο, δηά ἴῃ ργοοῦ οἵ τἢϊ5 ἴῃς δαγίῃ ψ}]} 

αὐυδᾷα. --- Οπ {λὶς σεεομπῦ σλαΐ ποΐ τὰς σαγίά ἐγεσιῤέ 7 Νοῖ οἡ 
δοσουηΐ οὗ [Π6 οδίῃ 51 ϑυνόση, 7 Ὀυζ οἡ δοσουηΐῖ οὗ [Πῃ6 ψὶοκοαά- 

Ὧ6535 Δηά οσοτπιρίίοη οὗ ἴϑ5γαεὶ, δῆνεῃ (οἷ. οὖ) ν}}} Ὀτηρ ἃ σοηνῃ]- 

βίοῃ οὗ (ἢς6 Ἰαηά 1.561. 1) ἀδβογῖῦθ5 ἴῃ6 τηονοηθηΐ υΡ δηά ἀονῃ, 

(ἢ6 τσϑϑι]βθηθ55 ΜΏΪΟΙ σπαγδοίθσιζεβ [6 δαυῖμαυσακο. ϑοπη αὶ 

δανα τβουρῆϊ [5 τείεσβ ἴο ἴῃ 6 δαγίδαυδκα ἴῃ [722 4’ 5 [ἰπλὲ (Δ πη. αἱ 
Ζε. τ45. --- 4154] εὐενν ᾿ηλαῤίἧαρη ἐπ ἀφν «λα νιον} 115 αηϊνοῖ- 
5811} δῃηα 115 ρτίθνουβ σῃδγδοίοσ γα ἴῃ. νἱν! αἷγ ἀερὶςοῖαα. -- “5:4 

“λαϊὶ ποῖ {14 τυλοίς 97 11 σε ἐἶζε τὰς ΔΛ 93] ΝΞ Ἀδς5 ὕεξη τεδά ἠδέ 
ἤρλ, δ 8 Ὀυΐ 15 αἰπηοβὶ αηϊνοσβα! νυ τἀ ΚΘ ἔοσ ἽΝ9, πὸ τῆ ΝΊ]6 (εἴ. οὗ. 

4 ἘΠΉ. τϑδγιδηροβ ἴῃς ἰεχὶ οὗ νϑ5.4. δα. ὅ. «πὰ δὲ Δῃἃ (ΓΔ 5Δ[65 85 [Ὁ] ]ΟΥν5 : -- 

(4) Ἡ  αγ [ἢ]15, γε ννῆο ἰοηρ ἴο Ρπηρε ἴῃ 6 Ῥοοτ δηά [πε πλίϑεγαῦῖς ἴῃ συ, 

(6) ΤΟΥ ἴῃς ΡΟΟΣ ἴου ΟΠΟΥ δηα (ἢςδ ΓΛΙοσγαῦΪς ἔογ ἃ ραΐγ οὗ 5ῆοςβ, 

(ς 6δὴ) ἌΝΏΟ 5840, ἤθη νν}}} ἴ[Π6 πὸνν πιοοῦ Ὧδ οΟΥ̓́Γ ἴδ ννῈ τηδῪ 56]} σταϊῃ 
Απὰ τῆς ϑαρδίῃ, ἰῃδὶ ννα ΠΊΔΥ ὀρθὴ ἴῃς στδῇδλσζυ, δηὰ 56}} (Ὡς ο δῆ οἱ ἴδ 6 

δταὶϊηῦ 

ὟΜ8ο αἰπιλὶηἰϑἢ (6 τηδαϑυτγα 

Απά δάναδῃποο ἴῃς ῥτίος 

Απὰ [Δ]5ιν ἰῆς ἀεςοοῖδι] Ὀδίδηςσδ. 

{ Ὦτ. 750 δἷϑο 7εσ., Ο58., [05., δῆ τδ, ᾧ Βδιετσ, Ι Ηδε65., Κ α., Μαπὶ. 

4 ννε., Νον., Ὦτσ. “4 Ὁγ, Ἦ ϑοδερρ, Κα. ΤΣ Οὐ. ῥ Βαϑδὶ, 
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ΤὨς σεοίδσεηςς 15 ἴο ἴῃς δηησδὶ ἰἸηυηάδίίοη. ὙΤῆδ στεαηάδογηρ, “ ἴ86 
ΜὮΟ]Ο ἸΔηα 5}4}} Ὀ6 ἱπυπάαϊοα 45 Ὀγ ἴῃ6 Ν1]ς,᾽" 5 τλαῖκος ἴῃς βυρ)]οεῖ 

οὗ πρὺ ποῖ ἴῃς τἢΐπρ ψὨϊΟἢ ροαβ ἃρ, Ὀὰὶ τὶ απο νϊσἢ ϑοτλθ- 
την ροα5 (οἴ. 15. 345 Ργ. 245). Τα ᾿ητογγορδίίοη σομτπιι65 ἃ95 
ἰπαϊοδῖδα τη ἴῃς ἰγϑηϑίδίίοη ρίνθῃ. --- 4π4) ἀεαῦε) Α ρ]οβ885 ; οπιτιοὰ 
ὉΥ Φῦ, ἰδοκίῃηρ ἰὴ οὗ δηά ϑβυρετῆμσουβ ; ῥσοῦδῦὶν ἀὰς ἴο ἱπ4Ὀ]}Υ 

ἴο υῃηάἀοτοίδηα ΠΡΌ. 7 (Οἱ, Ηοῆηηδηηβ κυρροβίοη (7.5.). ζ --- 4 πᾶ 

σ«ἱπξ ἄξε τΤὼσ Λὲ οΥ Ἐργρῆ (Οἱ 15. ,γ4 5. 3. ΤῊ5 Ρμεμοιηθποῦ ψγἃ5 
Κηονῃ τὨτουρῆους [λ6 νοι]. Τὰ υδυδ] ἰγδηβιδίί ἢ τα ο9 9 
- ἃ5 Ὁγ ἴῃς ΝΙ]6. 

9. [δὲν δῃὰ Μαπὶ τεὐεοῖ (ἂς δτϑὶ εἶχ ψοσγάϑβ 85 ἃ ἰαῖεν δα αἰίοη. --- Ν25] 
Θ 3». νυ ΨῸΦ᾽ δ8 50}]., δύσεται. Θ᾿ πα] ΑΥ]Ὺ Σ., Θ.; Ἐ οεεϊάεέ,; Ὧ ν53ει. 

- τονπη] Θὅ 3 Ρ.; δυϊ Ἐ δερμεόγεςεογε )είαμι. - ἜΝ Ὁ.2] ΟΥ. 2 ἫΝ; (Βε. 

(σέ. ἐδ.) ν ὙΦῷ23. ---- 8. ἐδῦνν] ὦ ον 520. -- τυ] Ἀεδὰ γϑηρ, σἐηισέτεσο- 
τυοηιδῦι, βϑ'ῃος ΟΦ ψοῦὰ Ὀς6 ἀχρεοίςα ον σορρς, ἀῃὰ ἴῃς ργεβεηὶ ἰεχί γε 15 

ὯΟ 86η8ε (530 Ηοῆπι., Οοτῖ, Υε., αυ., Νον., ΕἸΠ., 1ὅῃγ, Οεῖ,, Βαυτηαπῃ, 

Μασγιῖ). ὃ τὰ φατνώματα, ναγϊουϑ)ν εχρὶδϊπεά, δ. ἃ5 ΞΞ, γον (481), γον 

(Ν4.), ϑσιοὺῦ (Νο}.), γυν (Εἰς άε1). ᾿Α. στρόφιγγες; Θ. τὰ ἑκάνωθεν; Σ. δαί; 

Ῥ «ἀγάπες τὸ γοΣ ( Δ}]). -- 52.51 (6535. Βανε δτγίῖοἱα (830 Οτ.). --- ΝΥ Ὁ052] 
ϑυρεζῆυουβ (80 ὅτ, Ματγίϊ); οἴ. 83, ὁ [65 τ} ϊ]5 ρῇταβε ἔνῖσθ, σομηδοίησ 
ἴι τις Βτβὶ τα [6 ργθοθάϊηρ, δηὰ ἴῃ βεοοηὰ ἴἴπηα ἢ [ἢ Το] ον 

οοπῖοχί. ΤΠα ργδεβϑεῆος οὗ δ Ὀεΐνοεοη ἴῃς 0 Οσσυγγεηςαβ σαπάσεβ αἰϊίορ. 
τ ρτγοῦδ Ὁ ]ς (8360.). --- ΔῊΝ ἽΝ ὍΝ] Ιὅδτ γαῆβροβαβ ἴο ἴἢε εῃὰ οὗ [δε ν. 

Βαυϊηδηῃ, Μαπὶ, ἃ δηὰ Νον ἢ Οσα. --- ΡΠ 2] ὦ πολὺς ὁ πεπτωκώς; Ἔ »εἰδὲ 

"πογίο 7, Ὁ Ἰρὰν ΒΩ --Ὀ5 195] Ἐεβδά ἡὐτς, δὰ οἵη. ὉΠ ἃς ἃ 

ἀϊῖορσ. (80 Οοτῖ, Ουη.). (ὃ ἐπιῤῥίψω σιωπήν -Ξ ὉΠ φτὸνκ; ἘΠ 2γοζέεϊείε; 

οἱ ἐοριζέεηι, 86 5 «οὐδ. Ζεγάπον (1103) ΞΞ) 535) Ὁ (71..52, 1886, 

ΡΡ. 2ος Ά..; 50 Κ41.). ΕἸ. Ὁγ09 γρῦπ. Οεῖ, ἀπὰ Ηδὶ. οῇ 'γοϑα. Ι,δῃτ βϑυρρεεῖς 
ἴῃαϊ “ οὗ ὉΠ τνγᾶβ οὐἱρίῃδ! γ ἴῃς ατίϊοϊς, ὙὯ16 Ὁ, οὐ Ὁ, 18 ἴῃ6 ἰηϊια] Ἰεῖοτ οὗ ἃ 

Ἰοβὲ ψοζά, ρεῦῆπαρβ ΓΊΠΣ1Ώ. --- 10. 50} Θ΄ ἀγαπητοῦ. ---- ΠΓΙνΠΝ 6 τοὺς μετ᾽ 
αὐτοῦ Σ., Θ. τὸ ἔσχατον τῆς γῆς. ΟΥ. ΠΡΆΣΣΕΙ, --11. Τῆς ἤτβὶ εἰχ ᾿νοζὰβ 

δῖε ἃ ρἷοβ8 (30 αἷϑο Βδιυπι8ῃ}). --- ΥἽΝ2 3} Οὐ. ἱπβογῖβ κΌχν. --- Βείοσε γῸΦ5] 

Φ ἱπβετῖβ. λιμὸν Ξξ 2». ---- 21] Ἐδαὰ 55. ψ ἢ ΘΟ ἀπὰ πιᾶὴγ Μ85. (80 

Ὠγ., Μασι!). -- 13. ν}}} 9 ξλυϑδοο. - 0500] ὃ ὕδατα τῆς θαλάσσης, ἃ ἀουδ]ςε 

τεπά τίη. --ττ σον ᾽ Π]} Οὐ. ἸΘΟΥΦῚ ΥὙΥν 10 Ὁ (7). --- 18. προ» ΓὉ] Θ΄ ἐκλεί- 
ψουσιν. --- ΚῸΧ27 Οπὶ. 45 ϑυρεγῆμσουβ ἴο 5656 δηὰ τηεῖτε (30 1, ὅ8γ). --- 14. 1, δὴν 

ΟΙ. 144 88 ἃ ἰαἴος δαάϊίοῃ. --- ΠΌΨΝΖ (8 κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ, ἢ ὈτνΝ ἴῃ 

4 Ὠαίῆε, Γυ5., Εο5. ἙΝον. 
ΤΎΉΠΟοΓα ἰ5 ἢο βοοά ζγϑᾶϑβοῃ ἴου ἰγοδιΐϊηρ (νὰ ἮΝ 6.) τ[λ6 οἷς ν. 85 ἃ ρίοβϑ. 
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πἰπά; 9. ἰκϑδιβιζ. Οοτὲ πϑν3 (θο Οτ., ΕἸΠ.).-τι ὙΠΟ Ν] Βαυπιδησι ὑπΌΝ.--- 
Ὑν1] 6 ὁ θεός σον. Οοτῖ, 1.2 ΞΞ Ἴ.Ν3 (50 Ὗε., ΕἸΒ.). ἩΗοῆπι. γι (50 νοῃ 
ΟἿΪ], εν. Αἰ ερ, 49; Οεῖ.; Μαχίὶ; Νον.2; οἵ. ὟὟΚΙ]. 410. 11. τ94 (.). 

Βοζυ, Ἴ5ν (,75γ. ὦ. ἡ7εξέξα, 31{.; 30 Νον.). Οτ. Ὑτὴν (50 ὅυ.). Ουῃ. Δ ἼΝ. 

Ἡουΐδπια, Ὑπὸ (72. 7.. Χ. 91). ΗΔ]. τε. 

9. Τῆς ποχί βἸΓΟΡἢΘ 8 τηδάδ ὕρ οὗ ν5.2κ 545... 7 οἱδ εαωδε 12 
σωπ 10 “6; αἱ "οο5} ΤῊ ντῖοῦ ἢδ5 1 τη [ῃ6 ἀδγ οὗ Υδῃνεῇ, 
ὙΠΙΊΟ 15 σμαγδοίοσιζεα ὈΥ στοαὶ ἢδῖυγαὶ σἤδηροβ. Τῆδ656 ἃ16 5ὺρ- 

δεβῖεα ὈΥ ἴῇοβε στ πο [ἢ6 ῥγορῇδὶ 15 ἔδυ] ασ. ΑΏ 6ο] 1056 

Πδὰ οςουττεα 7πη6 15, Β.0. γός," ἴῃε σεηῖσε οὗ ψῆϊοῃ ραββθά 

ΚὨγοῦρἢ Αβια Μίποσ αδἱ δῦουϊ 438-207 Ν. Αἱ 76γυβαίετη (41 

46' Ν.) 1 νψουἹὰ Ὀδ6 νιϑ:0}16 “85 ἃ ἰδιγὶν ἰαῦρε ραγιϊαὶ δ] }ρ56. 7 
Ἐκσίεγθηοα ἴο δὴ δο]ῖρθα οὗ ἴπΠ6 ϑπ ἢδ5 Ὀεδεὴ ἰουηᾶ ὈΥ 50οπΊ6, 

Αἶσο, ἰῆ ΜΙ. 4, Ζςο. 145 7ο. 215. 51 4ω15. Τς, 155 2 Κ. φοἷϊ 15. 488 
(όϑ8ο 8.6.) ; ᾧ ΕΖ. 208 427-85 (ς 56 Β.6.); Ὀαΐζ ἴἴ ἰ5 ἴο θ6 ποϊεά [δδῖ 
ΠΟ ΘΟ ἰῃ ἴὩ6 ΟΙἹα Ταεβίαιηθηϊ 15 ἴἤθγα αϊγεοῖ τηθηϊοη οὗ δῃ 

ΘΟΙΙΡ56, δῃα [δὲ ἴῃ 411] ἴῇ6 σαβθεβ οἰϊεὰ ρτθαῖθσ Οὐ 1655 ἀοιυδῖ 
Οχίϑῖβ ΠΟΊΕΙ [ΠοῈΓῈ γγᾶβ σον ΔΩΥ ᾿πουρῃξ οὗ δὴ δο] ρ56. ΤὨϊβ 

Ιοᾶνθβ ΟἿΓ Ῥᾶββϑᾶρθ 8ἃ5 ἴἢ6 ΟἿΪΥ οἱθασ οἂβ6 οὗ δὴ ἱπαϊσεοϊ οἤμδγ- 

Δοῖου. --- δ. ΤῊΘ τόβα]ὶ οὗ δυο ἢ δὴ δ ]ρ56 15 [Π6 ΤΟΥΤΟΥ δηα αἰἰϑηηλαν 

ψὨοἢ ἢσϑῖ ρρϑᾶγ 'ἢ οοηηδοίοῃ ψΠΠ [6 ραΐδος 11: 2.6 οἵη ρίηρ 

τυονιδη 7 τὰς ῥαέαεε «λαϊ τυαί Ἐοτ ἴεχὶ τς. ὙὍὴῈ ψοτὰ 59, 
Αβϑυγίδηὴ ἐζαιδί, τοθδὴ5 ζῶγρέ ἀομϑδέ, δε οσαϊηδγν οἵ ἴδτηρὶς ἴῃ 

Ηδῦτσγον, δι πῃουρῇ υϑὲ 45 σϑρυ ιν οὗ Ῥαΐδος ἴῃ Αϑϑυγδη. ' Αἢ- 

Οἴποσ γεηἀθηηρ 15 “ νν 4115 ᾽ (Γῦ).}ὀ ϑόῖλθ ὑτρὸ ἀραϊηϑὶ [ῃ6 ἰταῃϑ8- 
ἰαϊίου φαΐπες ἴῃς τεργαβθηϊδιίίοη ἴῃ δ ἢ, ἀπά ἴπ6 56 ὈΥ Ατλοβ οὗ 

ΓΏΘ ΙΝ ἴο ἜΧργθββ ἴπ6 ἰάδα οὗ δαίπες (65 τ. 7.10.1 οἰς,) 4; Ῥυϊ (ἢϊ5 
15 ποῖ σοῃοϊυβῖνθο. ΝΑ Πρ γὰ5 τῇ 6 ΟΥΙΠΑΤΥῪ 5ῖρῃ οὗ ρτίεῖ ἔοσ ἴῃς 

ἀεδὰ (15. 1558 τό εἰς.). -- ἡ(., νι μας 97 ἐαγεαςεε5 ΤῊΘ δο] ρ58 
ἴοτεῖ 6115 δῃᾷα δοςσοιηρδηΐθα ἴῃς αἰταβὶ οὗ 411 ἀἸβαϑβϑίεγϑβ ---- δὴ 1η615- 
ογτϊηδῖθ 5ἰδυρῃῖου. --- 7, ἐυε7} ῥίσες {ἦεν αγέ εας1}] Τῆδ πηροτ- 

8008] 952 εαδές 15 564 ἴογ [6 ραϑϑῖνε," " ΟΥ Ὀείίογ (0...) νοσ4}1Ζ6 85 

5. Αςοοτάϊης ἴο Μίομδςο 5, ΕδΌ. ο, )84 Β.Ο.; Ὀαὶ οὗ, τ. Ψ»ῇο οἱἷΐε5 νοῦ Ορροΐξζοσ, 

απο ἀε7 δ ρσίεγμδσ6 τε νοὶ]. 52 (1887) οὗ ἴδε δερμξεελγ θη οἵ ἴῃς Νιοηηὰ Αοδά- 

ον; Ο. ϑιυ τῆ, Ξοηγνε σαμομ, 46., 83. τ. 

ΤΥ. Βοβαηαιυεῖ, 7.53... 1711. 31 δ΄, Νν. 261; Ρίῃςοἢο5, 28. 1. 193. 

ὁ (Γ΄. Βουϊδονετ, 4.752. ΧΝ1Ι. 2.4-9. Ι Φ, Ὀδδὶ]. 4 ϑοῃτὅ. 
δ΄ (δῦ. Κα., Μαδυ., Βα. 
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Ρᾶβϑῖνθ. 980 ρτεδαῖ 15 ἴῃς 5]αιρηϊοσ (δὶ τῃ6 ὈυΓ14] ἰ5 [ἢ 8 Ῥχοτηῖδ5- 

ουουβ5. ϑογδ ῥγοίογ ἴο ἴα ἴῃ6 νου 85 ᾿τπηροσαῖνο, “ ἴσον {Π 6 τὰ 

ΔΉ ΟΓα." Ἐ ΙΓ τς ἴοχὶ 15 δἱἱονθα ἴο βἰδηᾷ, ὉΠ 15 γδηϑίδιθὰ 

πιὰ 80 ἀδδρ 15 ἴῃ8 ἀδβρδίσ, δῃᾷ 8580 στοαὶ ἴῃε ἀδηροσ, ἴπαὶ 

5606 5 Θη]οϊηθα ΟΥ̓ ἴῃῇοβα Ψῆὴο γα σϑηγονίηρ πεῖς ἀδαά (ςΐ. 

τὴς ρ]οββ ἴῃ 65). Βαῖ τῃϊ15 15 αυϊθ ἀουδῖῖι!. Τῆς ρῥγίποεῖραὶ 

(τεαϊτηθηῖβ οὗ ὉΠ μάνα Ὀδθη: (1) 85 δὴ δάνεγῃ, ἐπ σίέσηεῚ, ἢ 
(2) 85 δὴ ἱπιρογαῖῖναβ, ξφ οἱέσμί, ὁ (3) δ5 δὴ ἱηιεηβδοζῖίοῃ : ὃ 

(4) 45 σοηπῃθοϊθα νι ἴῃ 6 ἰοἸ]οννηρ βοηΐθησα :}} (5) 85 ἃ πΠλδγ- 

δἰηα] ποῖα δάάἀδὰ ἴο δχρῖϑϑ ἴῃς ἔδοϊϊηρ οὗ βδοῆῖεὲ τεδάογ, 

(6) οπιεα 45 υηϊηῖ6] 1010 ]6 ; ΒΒ (7) ταηάετεα, ψ ἢ ἃ οἤδηρα οὗ 

τοχῖ (..5.), “ οδϑῖβ ὈϊτΘση 655 ᾿ ; {7 (δ) 11 ἰ5, τηοβϑῖ ργοῦδὈΪΥ, ἃ σουγαρ- 

ἰίοη οὗ πὔὖπι, δὴ δουτενίατίοη ἴου Ὥρῶσ (υ.5.). ὙῊΘ βίτορῃε ἰ5 186 
τηοβῖ Ὀἰοϊυτοϑαις οὗ [5 56 17|65. [1{ 15 5. ΓἸΟΕΥ ]ἸορΊοΔ] ---- [6 δα] ρ86 
---- τ[Ὧδ 5ἰδυρῃτῖοσ --- [ἢ σοηξιβίοη δηα ἀδϑραὶγ οὗ [6 Ὀυτα]. Τῆς 

αἀτγαπγαῖῖς εῇδοῖϊ 15 ῬγΟΌΔΌΙΥ οὶ 50 ἀεῆηϊΐα ΠΟΙ 50 ϑἴτοῃηρ 85 5 5υρ- 

σεῖο ὃγ 6. Α. ϑιηῇῃ. ---10. “πα 7 το ἡμγὴ γον» 2ῖζγίρνιαρες 
ἑμο τ07150] ΤῊΘ ὈΠΠρΤΙ παρα 5 ΟΥ ἔϑϑιναὶα οτα ἴῃ6 ἴγρε5 οὗ 

το]οϊοῖηρσ (15. 209 Ηο. 211} 1,8. ς δ). --- 424 αὐ γον τοηρς ἱμίρ 
ϊγρεΣ] ΟἿ. ν.ἢ δῃα 5". ---- ϑαςζορίλ]Ί 1.5. ἃ σοδῖϑε οἱοῖῃ τηδάς οὗ 
δοδῖθ᾽ ΠΑΙ͂Σ ΟΥ ΟΔη165᾽ Παὶγσ. [1 ννγὰ5 [ὴ6 ρασὺ οὗ ῥτορβῃεῖβ ([5. ζοῖ 

Ζε. τ3' 2 Κ. τ΄ ΜΚ. 15) δῃα τῃουγηοῖβ ([5. 15 222), ἀηά νᾶ5 ογῇ 
ῃοχῖ ἴο {πε 5Κίῃ (1 Κ. χ)ι 2 Κ'. 685 ΤΌ. 165 15. 421}), Ὀδΐηρς Ὀουπά 
δῦουϊ [Π6 Ἰοϊη5 (ΕΖ. 718), Ξοπχειῖηλδ5 85 ἴῃ 6 ΟἿΪΥ ραγπιθηῖ (ει Κ. 205 
2132), δηά βογῃθῖϊπηθ5 ὉΠ Γ δη οὐογ οἷοαῖ (2 Κὶ 65). [ἐ 15 ὑτοῦ- 
ΔὈ]6 τῃδὶ 4 Ἰοίῃ ο]οῖῃ οὗ βϑδοϊκοϊοϊῃ ννᾶὰ5 ἴῇς δα! δϑὶ ἄἀσθβθα οὗ 1ἢ6 

Ηδοῦτον (οἴ, Εττήδη, 2272 ἐπι Απεῖοη Ἐργῥί, 2οο ἢ), δηὰά τῆς τε οὗ 

ἰϊ ἴῃ τηουγηϊηᾷ 15 8η {Ππϑιγαϊίοη οὗ ἴπ6 σϑησταὶ συβίομῃμ οὗ τεϊδηἰηρ 

Δποίθηΐϊ ἕοσγηηβ 8η4 υϑᾶρθ65 ἴῃ σε] ρίουβ σογο ΠΠΟΏ 165. {1 -- δαδέμεςς] 

ΤῊϊς νᾶ δηοτὮ Γ δ'ρῃ οὗ τηουτγηΐηρ ; 1ἴ νὰ5 τ ἢ 14}}γ ὑγοάπςδα, 

(6 Παὶγ οὐ ἴῃ ἐογεμῃεδά Ῥεὶηρ βῃανθά οἢ (Ὀι. 14). τὶ νὰ8 ἃ 
οὐδίοπι σοπηοη ἴο Ηδσθτενθ, Μοδθῖῖο5 (15. 15 ὖ, Ῥμοεηϊοίδης 

(ΕΖ. 2531), ῬὨΠΙ ΒΕ η65. (75. 4732), Ατὰὺῦβ (Αρῇ. χν. 12), ἀπὰ τῦδῃν 
οἴδοιβ. [1 βϑϑῃηβ ἴο Ὀ6 ἃ ζγοῖῖς οὗ δηῃσθϑίογ- Μοσϑῆὶρ, ἴῃ6 οὈ]δοῖ οὗ 

“Ὁ Μοτο,, Ηα. ΤΜετο., Ηδσ. [55. ΔῸΣ 
1 Ὁ Δ]., Ο5., ΚΑ., ϑεο;γό,, Μαυ., Βα., 8. ᾧἡ Ὀτσυκίυϑ. ΄ συη. Ἐ ΕἸΏ. 

Τ Οἱ, ϑοῦνναιν, δας Δεόσε μαοὰ εηε 7οάξ, τὰ ἢ; ἘΚδηπΘαν, γί, “ ϑδοκοϊοίη," 

2),24.:; Νον. “Ἵγελ. 1. το3. 
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1 Ῥεΐηρ ἴο 65: Δ] 5 δὴ ἱηνίοϊαθ]α σονοηδηΐ Ὀεΐτψθοη ἴα ᾿ἰνπρ δηα 
(ῃ6 ἀεδαά, νβ σε ῦν τῃ6 δά δηὰ ρτγοϊεοτίοη οἵ ἴδε Ἰαϊΐου ἀγὸ δϑϑυγοα 
ἴο [6 ἰογμηεσ. [Ι͂ἢ Ασδυία ἴῃ 6 δαὶγ νψὰ5 ἀδροβίϊεα οἡ ἴῃς ἰοτῃῦ. 
Ηδῖτ, οἡ δοοουηΐῖ οὗ 115 ταρὶ ἃ ρτονίῃ, νὰ5 ἱπουρῃϊ ἴο Ὀ6 ἃ β5ρεςεϊδὶ 

βοδί οἵ [πἰ|ὰὸ δηὰ ϑιγθηρίῃ (οἴ. ἴῃ 6 5ἴΟΥΥ οὗ ϑαπιβοῃ) ; ἤδῃςθσ, [{κ6 

Ὀϊοοά, ἰἴ ννᾶ5 σοῃϑι δγθα δϑρεοῖδ!]}ν εἰδοδοίουβ 45 4 Ὀομά οἵ ὑπίοῃ. 

Ἐοὸὶ ἴῃε Ἰαῖογ Ηδθῦτγονν υ86 οὗ [Π6 ουὐβίοπι, οὗ, 15. 422 2212 ΜΙ. 18 
Ἐ2. ηδ εἴς." --- κπΖ 7 τοὴΐ νιαξε ἢ Νοῖ ἴῃς Ἰδηά δηά 115 ρβορ]ςε, 
Ὀὰὺῖ τῆς Ἰαπχοηϊδιίίοη δηα βοτγον οὗ 15γ86] οἡ (ἢϊ5 [ουτ] 6 ἄγ.  -- 

2ι[ζε τλε γιομγηῖηρ 707 απ ομῖν σομ] Δὴ δχργαϑϑίοῃ οὗ ἴῃ τηοβῖ 
ἰηΐθηβα βοίτοῦ, οἷ. [ε. 658 Ζο. 123, ὙὝΠΕΓα 15 πο γείογεηςσ ἴο Τδηη- 
τηι.2, ἴΠ6 Αϑϑγυγίδη Αἀοηῃΐβ. -- 4π4] 76 επα οὐ 1 Τῆαι 15, οὗ τῃς6 

ΤῊ ΟΓΏΪΩΡ ; ὃ ἢοῖ οὗ ἴῃ6 Μεϑϑβίδηὶς {{π|65, [ ΠΟΥ οὗ ἴῃ Ἰ4ηα  --- 4: 

α ὀίμεν 44}] ΤἬεϊτα Ψ}}1}} θῈ ἃ Ὠορϑίθβϑβ βούγον, [ἢ δηά οὗ ψῃϊ ἢ 15 

ΜΟΙΒ6 ἰδ ἴῃΠ6 Ὀερίπηϊηρ.""--- 11. “πα 7 τοῦ σεμά ὦ λα νιηε] Τὴ 
ΘΟἢ ΠΊΙΒΕΙΎ ἴἢ6 ΡΘΟΡΪΘ νΜν1}} ἡδίυγα! Υ ἴση ἴἰο Ὑδῆνθῃ, Ὀὰῖ [Π6͵6 
Μ11 Ὅδ6 4 ἰαπηηα δηά (Ὠϊγϑοῖ, ηοΐ ἔοσ Ὀγοδα ὯΟΓ ἴοσ ινναῖϑγ, Ὀὰϊ 297 

λεαγίηρ 16ε τυογα οΥ Υαλευελ] ΤὮδ 5ἰπρυϊαγ, ἃ5 [ἢ νϑγϑί οῃβ (2...) ---- 

12. 454] τἀεν «λα τυαπάδν ,γοπι σεῶ το σεα 1.4. ἴτοτη ἴῃε [εδά 
364 ἴο ἴῃς Μεαϊϊζειτάπαδη {{ (οἴ. 5. 7" τογῇ Ζς. οἷ 7ο. 252) ; οτ, 
ΡΕΙθΔΡ5, ἴῃ6 ἴογπ] ἰδ ἃ ΠΊΟΤΘ Κ,ΘΠΘΓΑΙ ΟΠΘ, Πηοδηΐηρ ἴῃς δηάς οὗ 
[ἢ6 εφἀσίῇ. [1---.. 4.,.4΄ Κὄογι τἀ6ὲ Λιογίλ συεη το 26 γίρίηρ οὗ 216 σωπ 

ζλεν «λα γμπ Ὁ ἀπά )7,»0Ὸ0] Α Ῥτίοῖ Ἴχρτεϑϑίοῃ ἀδϑιρῃδίηρ ἴῃ 6 δατγιῃ 
ψ ΤΠ ἢ τείεγεηςα ἴο 115 αυδγίογϑβ. ---- Ζάεν “λα πο βπά 1 (ΓΕ, τ 8. 288 
ΕΖ. γ.576. 27}. ὙΤῊΪ5 15 ἴῃ6 οἸϊπηὰχ οὗ ἀἰδβίγεβϑ. 

Τῆς ἀτρυπιεηῖβ ἔογ ἰγοαίηρ [ἢ 18 βἴίσορῃς (ν5.11" 13) ἃ8. δὴ ἱηϊεγροϊαϊΐοη 

(Οοτῖ, ΝΝε., Κό. (ἐμ. 304 4), Νον.., (Βα. ἰῃ 2.Δ., 1,δῆτ, οὐ αι.) αν {π|Ὸ 

ἴοτοθσ. [Ιἰ ἰ5 υτρεά : (1) ἴδει Ἰἰἴοταὶ ἀμ ἢρσυτγαῖϊνε {π|γϑῖ σαηποῖ ΡῬτγΟΡΟΥΪΥ 

θα 30 οἷοβεὶγ οἰπεὰ; (2) ἴμαῖ (ἢ ἰογπιαΐα ἴῃ ν.18 ροϊηῖβ ὑδοῖ ἴο ν., δηὰ ποῖ 
ἴο “1,ο, ἰῃε ἄδγβ αγὲ σουηΐηγσ ̓" (ν.}}). Βυῖ ἴῃ δηῆβννεσ ἴὰ 15 ἴο Ὀς6 5Ξδἰὰ {δαὶ 

(1) τε νοτὰ ΝΣ (ν.18) 5. ἃ ρίοβα; (2) κεν δε ἴΠῈ ψνοτάβ, “ ΒεΒο]ά, ἴῃς 

ἄδγβ ἂὲ σοτηΐηρ; ἰτ ἰ5 ἴῃ οἴδο]ς οὗ ἴπε τὰ Ὑδῆν ἢ" (ν.11}); (3) τ8εβ868 
νοΥβ6 5 8 Κα ἃ σοχῃρίεῖα βἴγσορῃε, ἴῃ 6 αϑϑθηῖ1δὶ [μουρῆϊ οὗ ν᾽ ἢ, δραηἀοημηθηῖ 

ΦΟΥΝΝΕΞΒ. δερ:. 323 ἢ; ατίβ. οὐ “" Βαϊάπδβϑϑ,᾿" Ὁγ Μδοβδ) βίοσ, 223. απὰ ΝΝ. Μαχ 

Μῦν, 7ευ. ἔπε. ατί, “" Ουϊίη δ" (ᾧ 3), Ὁγ Ο. 1]. ΒΑ], 52. 
τ Ὁ Δ]., Μεοσςο,, Εοβ., Ηὰ,, Οἵἱ., Μιϊ ὁ Ννε., Ὁσ., ΕἸΉ. { Οι. 

ΤΟεῦ,, Ηἰ., Κα. ΝΜε., Ὁν., ΕἸΏ. Ι ϑοῆεσρ. 

86 Οοτί δηὰ Οὐη. ἅγα υπννατγαηϊθα ἰῃ ὑσοπηοιηοὶηρ ν.10 ὃ Ὠη]η 16} 1016. 
Ἦ Να,, 705., ΕοΞ., ΟΥ., ΜΙϊ., Μαπίὶ. ΤΙ Κς., Νον. 
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οὔ [δε ρεορὶε ὉΥ Ὑδανε, 15 τηοβῖ ἀρρτγορτίαϊες δἴϊεγ (ες ἀεβογριίοη οὗ ἴδε 

Ὀἰτῖοσ πιουγηίηρ (ἡ ἴῃς ρῥγεσεάϊηρ βίτορθ). Μαχγίὶ οὔ. 11}. 12ὃ ἃ 5 ρ]οββεβ, 

18. Α πον Β[:Τορῇἢβ Ποὺ ὈδρΊη5, --- ἴῃ Ἰαϑῖ, ἢ ϊοἢ ἀδβοῦθα5 ἴῃ 6 
ΡΙΏΔΌΙς ρῥ]σῆς οὗ [μὰ ηδίίοη. Ζἅε γ)αϊγεεῖ νιαϊαάσης απα τὰς γοιἐς} 
Τῆς ἤονεγ οὗ ἴῃ6 ΡΕορΪθ, δηά 115 βίγεηρίῃ, σλαν ,αἰμ: 1 ΤῊΪΒ 15. Ὡο 

ΔΌΓΙΟΙΙᾶχ ; ΠΟΥ ἰ5 ἴῃ6γα γθαὶ ἔογοα ἰῇ ἴῃ6 διριυμπηθηΐῖ (ῸΓ οὐ ἰηρσ 

(15 νοῖβο :πϑίοδα οὗ νβ8.}}3.}}"» ΤἌΤΠδ τῃοπηδηΐϊ οὔθ γϑοορηϊζθα τῇς 

αἰνιϑίοη ἰῃῖο βίσορῃθβϑ, 11 15 ρδϑγίδοιυ οἰθασγ ἴἢδϊ ηο αἰ ΠΟΥ ἃγῖ565 

ἴῃ ροίηρ ἴτοτῃ ν. τὸ ν.᾿3,.-- -14,. ΤῊὴς βονοῦ οἵ ἴῃ6 ρθορὶθς δαναῈ 

ὈδΘη Π6Ὺ τὐάο φεὐέαγ ὃν ϑασιαγία'ς ρω{] ΤῊς οαἱῇ δἱ Βεῖβεὶϊ ; 

οἴ. αὶ ἔκοσπ, Ηο. τοῦ; Ὀυΐ 5σἴησθ Απὴοβ ΟΜ ΏΘΓΕ εἾ56 δἰίδοϊκϑ ΔΎ 
ΒΡθοΐαὶ ἐδαΐασε οὗ ἴῃς οὐ]ῖ, ἀηα ϑίῃος ϑαιηδγι 15 ἢοΐῖ υϑεα εἶβε- 

ψγἤογο ΌΥ ἢἰπὶ ίοσ 15γδο], ΤΥ δ Πμαυβθη ΘΌΡΡΟΘ65 ἴῃ οΥἹρΊΏ4}}ν ἴΠδσα 

βἰοοά ποῖα [ῃὴ6 πδγηὲ οὗ [ἢς ροά οὗ Βεῖῃε]. Νοῖϊες 5βουϊὰ Ὀὲ 

ἴακοη οὗ ἴδε διηδηααίίοη δἀορίε ὃγ ΥΥ. Ἀ. ϑιῃ, Οοτγι, Οτδδιῖζ, 

δηᾶὰ ΕἸμοσϑὶ οὗ ΩΝ, Αϑῃῆοσδῃ, ἔοσ ΓΝ ; δυὶϊ οἵ. ϑιαάε, ΖΑ͂ ,. 

111. 12, δηά Ηοῆηπιδπη, 2ῤι 4, 123. ---- Α πα σαν. ἂς ἤοεϊά Τὰ} σοί, 

Ο “αμ] Τῆς οα]ΐ αἱ Ὀδῃ, ἴῃ πογίμοσῃ 15γ86], Πθᾶσ ἴῃ6 Ὀαβα οὗ 

Μι. ΗἩεγοη (1 Κ. 123).}1 ϑινθαγηρ νὰ5 ἃ ραῖῖ οὗ ἴῃς τουϊΐης 

οὗ Ψψογβῆϊρ, οἷ. Ὠϊ. 6,8 τοῦ Ἰς. 481 76. 1,5, Τὐηπάογ ἴῃ6 Οδηδδη ἢ 
ἰηἤπδησο, θα δά οοης ἴο Ὀ6 αἰβοσθηὶ Ὑδηῆνεῆῃς αἱ αϊῆοσοηϊ 

Ρίδεαϑ, νι αἰβεγεηῖ πδπλθβ; οἷ. Οη. τ6᾽δ χ183 ,4,Ὁ. 2.7 8. 4,4 

ὧγ 4.6 τὐᾶγ οΥΓ Βεεγελεδα Οὐ δοοουηΐ οὗ ἴῃς αἰ ου ν οὗ ΤῊ, 

ἴΠογ αν Ὀδθ βυρρεβιοα (9...) : (1) τῇγ ἀδηηρ, (2) [ὮΥ ψεὶ]], 

(3) τὴγ Ἰοτά, (4) τῇγ ροά. Ιἐ ἰβ ροβϑίθ]ς ἴο υπηάἀοιβίδηα “νὰ γ " 

οὗ [6 τηοῖμοά οὗ ψουβῃρ δ Βθογβῆθρα (οΐ, 7. 2336. τοῖν ; Ὀυΐ, 
οἡ ἴῃς ψῇοϊθ, 1 βεθὴβ Ὀγαίογα]α ἴο ἴακα ἴξ οὗ [6 ΡῬΠρτί πηγαρο5 

ἴο Βοοσβῆθῦα, ψ ἢ ΜΏ]ΟΝ τᾶν Ὀ6 σοῃραγοα ἴποβε ἴο Μδεοοδ. ῇ 

--Α4,4] ζὰεν «λα μι απά ποΐ γίδε αραϊη Τῆς σοηῃοσρτίοη οὗ 

(οά 15 50 (Αγ ἔτοτῃ ἴῆβ τις οὔθ, δηά 6 ψόοσβῆϊρ Ὀαδθὰ προ 
1 ἰ5 580 ἴασ ἔτοῃῃ ταὶ ψῇι ἢ Ὑδηνθῇ ἀδδῖγοϑ, [δῖ αΓΘΥ σα ανγαὶῖϑ 

16 Ρεορὶο. 

1. 2.095] Α πουῃ οὗἉ ἔπε 58Π16 ἔοστη 85 Ὁ), 232), ἔγοτῃ ἴῃ στουῃά -ἔοττη 3509 
(Σ -7) 845 ἰβ βΒῆονπ ὈΥ ἴδε Αϑϑγγίδῃ εαυϊναϊοηι δι δὲ, δῖγά πος (οἴ. ΜΝ ΊποκΚΊοτ, 

ΖΑ. ΝΊ. 14ς; Ζιγασηστη, ἐῤέα,, 1.5.7}, νν ΒΓ ἢ οσουτβ 88 ἃ (ληδδη ἰ3 ἢ ρ]οββ ἴῃ [᾿ς 
φιπκακῶον 

ΦΟΑΒ. ᾿θ8ς. ϑ8ϑο Νον,, σε. (58.). Μαγιὶ. τ διδηῆϊεγ, δε. σπαᾶ ῥαΐ. 461. 
ᾧ Νον. “γελ. 11. 81. [ 645,, Ὀνς. Ἵ Ραίοῃ, 782. ΧΙΠ. 88 δ 

Ἂ 
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7Ζεεε Ασιαγμα Ἰεϊϊετβ. Οἵ, ΟΚ. 84 6, 2. --- 3. Ὁ ΩΡ1 ΟΥ γ8; 1Π686 τὸ ἴῃς 
ΟἾΪΥ ἴννο οδϑε5 οὗ [5 ρῆγαβε; [Π6 τῆογα σοπλσηοη ΘΧργαββϑῖο ἔος “γίνε 

ἦβ Ὁ» 2» (ΜΙ. γ18). -- 4. γλ2995] ΜῈ συποοραίίου οἵ π, ΟΚ. ς3 Φ. [Ιηΐ, οβίτ. 
σοπηυϊηρ ἃ ΡίοΡ., Η. 29, 54; Κῦ. 412ν; Ὁ τ, ὃ 206. ---- Ὁ» Εογ ψδῖο Οτ. 

2}. ΩΡ ἴῃ Κι. δηὰ Οὐ. 5 ἰουπὰ ἴῃ οῇς Μϑ8. ψῃ]οἢ ἰ8 ἐοϊ] ον Ὀγ ἴ[Πς βεοοηά 
δηὰ ἰΠς [δἰτά εὐἀϊτίοη5 οὗ (ἢς Ἡδρτονν ΒΙΌΪῈ (ΝΑρ]ε85, ἀρουϊ 1491--1493, ἀπά 

Βτεβςοία, 1494); ἡ 8116 δποίμες Μ58., ἰοἱοννεὰ Ὀγ ἰῃς ἰουτίἢ δαἀϊίϊοη οἵ ἴῃς ΒΙΌΪ6 

(Ρεβᾶτο, 1511-1517) δὰ ὈΥ ἴμε (οτηρ! υἱεηβίδηῃ Ῥοϊγυρίοῖ, 85 5» ἱῃ θοί ΚΙ. 
δηὰ Οὐ. (5ες Οἰπδθυτρ). ΕοΥ οχρ δηδίοηβ οὗ ἔογπ)β οἴ, Βαγίῃ, Δ. ὃ 113; 

[Ὧρ5. ΒΛ). ὑρ. 48, 188, 190, δῃὰ 27212.1.81; ΒΌΒ. υν ἀπὰ Ὁ» ἀϊβεῖ ἰῇ τηδδηϊηρ 

(ν.:.,ὄ δηὰ οἵ. [ϑ0. 27214.1. 81), θυ τς ᾿ἰπα θεΐτεεη ἴἤετ οαπηοῖ ᾿ς νεῖῪ 5[τἰς ον 

ἀγα, ίοτ [Π6ῪΥ ἅττα ἔγεαυθηιν ἱπίοτομδηραά, ---- ἃ σοηξιηβίοη Ὧο ἀουδὶ ΡδΙΪῪ ἀπὰς 

ἴο {με Μαββογεῖεβ. --- ὅν 2 ΠΡ 2)}] τηρῇ. ψ 1 ἴο ἀεποῖθ ρυγροβε; Ἴσορῃ. 

δος. -- ὍΡ 55] ΤΗΐβ ἰῃβη να δηὰ [86 (ΟἸ]ονίηρ τα ρᾶγδὶ]εὶ τὰ πονὉ δἵ τῆς 
Ὀεριπηΐϊηρ οὗ ἴἢ6 νεῖβα, ἴῃς σοῃεοίγιοϊίου Ὀεὶηρ [παῖ οὗ οοποομγίϊαηξϊ οἰγουπι- 

βίδηςς, εαυϊναϊεπί ἴο ἴῃς ρετυπάϊνε; οἰ. τ. ὃ 206; ΟΚ. 1140; Η. 29, 3 6. --- 

ΣΝ 8} ΟΕ, Ργ, σαὶ 2028 Ηο. 128 ΜΙ. 611} (γϑον ἼΝῸ); δπά ἴῃς ορροκὶϊε (δ: ὙΝῸ) 
1,ν. 1935 ΕΖ. 4510 Ῥγ, 1611 750. 316, ΟΙΠοτ πογάβ ἄγε οὐ δηὰ ΓῺ (18, 465). --- 

Ἴ. ποῦν ὉΝ] ΕἸ]ρι. ἔουπι οἵ οδἱᾷ; Εν. 3564; ΟΚ. 1496; Η. 48, 94; 
Κό. 391 Ζ. ---πῦ}}} ΟΙμες ρῃγαβεβ ἀεποίϊηρ ἴῃς βᾶάπια ἰάεα ἃγε “1 το; 
ὙὉ τιν; οὖν 0]ς. 77 Ρ8. 1031); οὔγὸ (ἡ. 3332); τῷ (Δ. 11} Ρβ. 1910}; 
Ὑ Ἢ (5. 8318).--ὃ. κθ΄... 5] Τῆς ἴσο ρδγῖῖο εβ βεραγαῖθά. --- πρΡΦ))] 
Κι. ὭΡφΦι, πῃ βοιης Μί35. ὙΡΌΦΣΥ 15 ἰουπά ἴῃ Κι. δηὰ ΟΥ., δῃὰ 50 α͵30 ἴῃ τῇς 

(οτηρ]υϊεπβίδῃ Ῥοϊγρὶοῖ. Εἰ, 22 Ξξ »3).--ϑ. ὌΥΣ] Αοοοταϊΐηρ ἴο 1,Ὧρ. 3.1. 

120, 16, 10:18 15 σοπποςοιϊεὰ ΜῈ ΑΥδΌ. μτ (ΞΞ ὦ οἰ “»1), ἀπά, {|κὲ τὰς 
9 

Ατϑδϑ. κ», ̓ τ γα γ τῷ ὀαεξ (οἴ. Α5ϑγτ. Σόγ4), δῃὰ ἀεηῃοῖεβ ἴῃς ταὶ ἄδυ 85 με 

δἰσμεβὶ ροϊηϊ ἴῃ ἴῃς 8018 οοῦτβε [ΚΌ. 11. ἱ. Ὁ. 93 ἀογῖνεϑ ἴἰ ἰγοτῃ ἼΠΥ τῷὸ ἼΠ (ὦ 

“ἀϊκιδ). Ιτ οσουτα (ὉἼΠΥ) ἱπὰ Μεβμῃα-ϑἴοπο, ]. 15. [{ ἀρρεᾶῖβ ἴο Ῥε ἃ ἀπ] 

ἔοστη; οἵ, 2: Ψ (ἔχ. 1613). --τ γν 7 ἢ ᾿Ἰηϊγοἀυοσίηρ ἴῃ ΟὉ]., ἃ σοιησθοῃ Ατϑ- 

τηδὶς υϑᾶρε; Κῦ. 280 4( --- 8. 3.5} ῬτΤΟΡΔΌΪΥ ἃ Ἰοδη-νογὰ ἔγοσῃ ϑιιπιοτίδῃ ὅ- σαὶ 
(ΞΞ φγεαί ἀοτ56), νυνὶ ςοἢ ἢ 845 ρᾳ5β6 4 ουουύ, ἀἰγθςῖ]ν οὐ ἱῃαγεοῖγ, ἰπῖο Αϑϑυτ., Ασαρ., 

Ατδτη., ὅγζ., ΕἸΠοΡ., δηάὰ ΗδΡ. (Ορρεγῖ; δοῖῆγα. Δ) δέ οργαλγέ ἀδν 7είαν, Ὁ. 148; 

ΟΟΤ7. 11.309; Ηδυρὶ, Ξ--υοτυεέ, τι ἴ.; ΓΘὨτηδηη, δανιαξμεπιξίν, 126). Ατϑτη. 

δηὰ ὅυσ. ΝὍ2)5, δπὰ Αβϑυῦ. εἐξσόζῃ τ δαίαες οὐ ἐερηῥίξ, Ὀὰϊ τῇ Ἰαῖῖον τη Δ ΠΡ 15 

Τᾶτα ἴῃ Αβϑγυ. (Π]. 27}, 8.), ν ἈΠῈ ἴῃ ΕἸΠορ. δπὰ Ηεδῦ. 1ἴ 5 ἴῃς ῥσγενδι!ησ 

οὔθ. [ζ ἰβ υϑεὰ οὗ δαῤπέέξ, ἃ8 Ὠεῖα, ἴἢ 1 Κὶ 211 2 Κ. 2018 15, 1323 207 
2 (ἢ. 367 Νᾷἅ. 2ἷ 5. 453.16 Ηο, 814 7ο. 4 Ῥτ, 4033, ΤῊΣ νοτγὰ 85 τοῖο ποῦς 
τεχυδηῖ ἱμ ροβῖ- οχῖϊὶς ᾿εγαΐαγε [8 ἰἢ ἜΑΥΪΥ Ἡυτ ρβ, νν ὨΪΟἢ πηδὺ Ὀς ἀπε ἴο 

Αϑβϑδγτίδῃ ἱπῆυεηος οὐ ἴο {πὸ ρσυεοδαίεσς ρτομπιίπεηςος οὗ (δε ἴδρ]ς ἴῃ Ηεῦτονν 

(δουρῃῖ, οὐ ἴο ἴῃς οοτμῃρίπεα ἱπῆἤμνεηςς οὗ ὈοΪΏ οαυδε5 (οἰ. ΒΒ. 228). --- 
ἐν] ΟΥΒμεν ψοσάβ υϑεὰ ἴῃ πιουτηΐϊηρ ἃζε : Ὁ» ΝΦῚ, 1}, ἼδΌ, Ὑ, ὍΝ, 
ὙΡ, ὯΝ, δ, ΠΣ, ΠΠ). -π- 10. 5)» Οἱ, οἱ, ὙΒε εἰερίας τηδᾶϑυτα ἈΡΡΘδΙ5 ἴῃ 

[5 νεσξε στὰ (ἢ ἱπιίτοάυοσίίοη οὗ ἴῃς ψογὰ πῦρ; ἴῃς ὄνεηὶν Ὀαϊδηςοςή τηετη- 

Ὀεῖα οὗ ἴῃς ρῥγδοθάϊηρ νεῖθε5 ἂἃτε ἀσζορρεά, δπὰ [δεῖν ρἷδος 15 ἰδκδῃ ὈΥ̓ πιθπι- 
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Ὀετβ σοῃββεϊην οὗ Ἰοηρ δηὰ βῃοτί ᾿ἴἰπεβ, ἢ τ 6 Ἰοηρ ᾿ΐπα δδοἢ ττης οοπίδϊηϊησ 

ἴῃς ῥσγεάϊςαϊε οὗ ἴπ6 5βῃοτῖ ᾿ἴπῸ. 11 15 Ἰἰπιϊτεἀ ἴο (Ὠϊ5 νοτβα (οὗ, Βα. ΖΑ 3,395Ν.11. ζο 

---} Νευῖ,, ΟΚ, 1352; Η. 2, 3. -- ὙΠπ0] ΟΒ]. ρεη.; ΟΚ. τ28 Δ; Κὅ. 336 ἀ. 

--11. ὉκΝ. 52] Ηεγε δάἀνογβαῖϊνε; ποῖ, 85 ἐγεσυθηῖν, ἐχοορῖϊννε; οἴ. ΟΚ. 1τ631ε. 

Νοῖς Κὅ. 372 ἡ. το τρῦφητη] ΡΕ ἢ ἂν σοπβ. ἴῃ δροάοβὶβ ἐο]οσίης ἃ 
Ῥῖςρ.,» Η. 25, 24; Κδ. 361 ὦ. -- ΡῸΦ 5] Οὐ υβε οἵ " οἵ, Κῦὅ. 281 2. -- 13... γγρτ, 
1 [ἃ ΗδΡ. τῆς ρῬοϊηξϊ5 οὗ [6 σοπιρδ88 ᾶγεὲ ἀεποίεα ἴῃ [γα τγαγβ: (1) ἢ 
τοίεγομος ἴο ομο᾽ἶβ Ροβι('οἡ δοὶῃρ ἴδε εαϑὶ {ΠῸῪ τὰ Ὁ ΟΥὙἩ ΟΣ (ἐας), 1." οΥ 

ἸῸ (“ορζά), Γυσν (τυες7), νὸν (»ογζλ); (2) {τ τείδγοηςος ἴο ἴῃς βυη [ἢ Ε΄ 

δῖε ΠΟ ΟΥ ΦῸΦ ΠῪ (4452), ὈΥνα (οορζλ), ΦῸΦ ΝΙ2Ὸ οΥἮ 2 )Ὸ (τὐέσζ), γὸχ 

("ογλ); (3) ϑεορταρῃ σαν, 3.) (σοφλ), Ὁ" (τυεεῦ). --- ΣΦ] Πεποῖοβ δῃ 

ἀποσγίδίη τοδηηηρῦ ἃρ δηὰ ον ἴπ ογάεν ἴο ἤπὰ βοπηειπίηρ (2 ΓΒ. 169 7ε. εἱ 
Ζε. 419 Ἀῃ. 123 ΞΞ ἴο βεᾶσοῖ [Ὠγουρ ἃ νη ηρ). --τ 13. τρῦ»Γ7 Οὐ ἔοστι οἴ. 
ΟΚ. 542, 146. --- 14. »2Φ)] Τῆς οὐυβίοτῃ οὗ εαἰϊεβιίηρ ἴῃς (τὰ οὗ ἃ πιαῖϊεσ 

ΌὈΥ οδίἢ νγὰ8 Ἔχοθθαϊ ΡΥ σοτημηο διημοηρ ἴῃς Ηεῦτενβ. Μοβῖ οοσιπιοηρίδος 

Δἤαϊτθ ναῦς ταῖβεα ὈΥ οδἢ (Οη. 2125 8.}; ἴῃ σοτγίαϊῃ οα565 ἃ τηϑὴ᾽ 5 ΟΔΙὮ νγὰ8 
βυβηοϊεηΐ ἴο 658 Ὁ]15} Β15 οὐνὴ ἱπηοσδος (Εχ. 225 90. 12), {γϑϑῖϊοβ γοτα πιδάς 
Ὀϊπάϊηρσ ὈΥ οί (6η. 2133), κεν ῖβε ῥγοιηἶβε8 (Οη. 2457 κοὔδ). ΤΉΪ5 ἴτε- 
αυσηῖ υϑᾶρε οαιυϑεα ἰδ ἴο Ὀεσοτης 11{||6 τότε [Δ ἂἃπ αἰ ρῃδίὶς ἔοστῃ οἵ 5ἰδίε- 

τηδηῖΐ, 88 ἰ8 βεε ὈΥ ἴῆς δοῖ 1παὶ Ὑδῆνγε ἢ Ὠἰπηβο 15 βροΐδθη οἵ 45 βδυνεδυίηρ ἴο 

ἄο οΥἦ ποῖ ἀο οσετίδϊη [πίηρϑ (ἐφ. 658 [ςε. 4918). δίπςε οὐἵϊῃ νγᾶβ υὑβυδὶν ἴα κεη 

ἴῃ {ΠπΠ6 πδῖῃς οὗ ἴῃε ροὰ ννουβῃϊρρεά ὉΥ ἴμ6 οπα βνψεδηρ, ἰἃ σαπια ἃρουΐ [δα 

βνοδυὶηρ ὮΥ ἃ ροά ννδβ σοπβι ἀεγεαὰ βυποηυτιουβ Ψ ἢ ννογβρρίηρ ἃ ροά (ί. 

618 τοῦ 76. 1216 ]ς, 481). --- 1 Νοῖ τε 58ῖ. οβίγσ. οὗ ἴῃς βιρβίαπιῖνε π (Εν. 
429; Κῦ. [1]. ἱ. Ρ. 42), Ὀυϊ ἃ ςοπίτγαριεα ἔοτῃ οὗ [πε δά]. ἢ (νἤοβε 5ῖ. οβίγ. 

ΔΡΡΘδτβ ΟἿΪῪ ἰῃ Ὠῃ. 127), [ἢ ἴνο ἰογτῃβ οἵ [ἢς δά). μανίηρ Ὀδεη αἰβετγεηςαἰςὰ 
ΌΥ ἴῃς Μαββογοῖεβ ψῆο τεβεγνεὰ ὑπ ἔογ οδῖ ἢβ ϑνψοσζῃ ΟΥ̓ Υδνεῖ, πὰ υϑεὰ Ἢ 

ἷῃ οδἱἢβ βϑννογῃ ὉΥ ἔαϊὶβε σοὰβ δηὰ οἵμεγ ποῃ-εηἀυσίηρ ροιβοβ8 δηὰ {πϊὴρβ 

(Ηοβι. ΖΑ Κ΄). 111. 124; ΟΚ. 93, αα, ποῖς; Β5Ζ., Β.Β.). 

8 14. Α 86} υἱδίοῃ οὗ ἀοείγποίίοι, τι ἃ Ραββί οπδαῦθ ἀθ- 
Βοσὶρίοι οὗ [Π0 στη. οὐδ᾽, (1) Α νἱβίοη οὗ ἴ[ῃ6 ἀονηῖα}} οὗ ἴῃ 6 
ΑΙίασ δἱ Βοίῃοὶ, ἴῃ 6 οἠϊἹοῖ βϑαὶ οὗ ἴτη6 Νοσίμοσῃ τοὶ ρίοη, δηᾶ οἱ 

[ὴ6 αἴΐοτ ταΐη οὗ ἴῃ 6 νοϊδτίθ5; ο΄. (2) Α νἱνἃ Ἔχργοβϑίοη οἱ ἴῃς 

τπουρμῖ μαΐ σρέαῤε ἴς ἐριῤοςείδέσ, ν Ὠεῖμ τ τῃ6γ ἤδα ἴο ἴῃ6 υπάοτ- 

ψΟΥ], ΟΥ ἴο ἴῃ6 ἤοάνθῃβ, ἴο ἴῃς ἴορ οὗ δίτηβδὶ οὗ ἴο [6 Ὀοίζοτῃ 

οὗ ἴῃς 564; ΟΥ δνθὴ ἰΐ 16 ἃῖὲ οδρίϊνεβ ἴῃ ἃ ἰοσεῖίσῃ ἰδπᾶ ; 

ο5.. (3) ΑἸ δββυζᾶηςα ἴπΐ, Δῆοσ 4]1, Ισγαθὶ, Ῥεοδυβε οἵ δίῃ, 

Μ}}} 6 ἰτοαϊοὰ κα οἴμοσ παϊίοηβ, ῆῇοβα τ ΡΥ Οη5, 845 Ὑ76}} 85 

(αὶ οὗ 5:46], Ὑδῆνθ ἢᾶ5 σοηάυοςίδα ; δηᾶ {μαΐῖ οοηρίοϊς ἀ6- 

βίγισίίοη αὐγαϊΐα (6 πδίίοη, ἰῇ 8ρῖῖ6 οὗ Ποῖ ἰδεϊης οἵ [4156 

ΒΕΟΌΠΙΥ ; οἵδ. 
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ΤῊϊβ βεοίΐοη ἰ5 οἰ ΘΑΥΪΥ σοτηροβεά οὗ ἔουγ Βίσορῃεβ οἵ δἰχ ᾿πεβ εδοῦῇ. Τῆς 
ταονϑηγεπῖ 15 ἴοζ ἴπε τηοβῖ ρατί ἰεϊγαπηεῖευ, δἰ που οσοδϑι ΔΙ Ὺ ἔοσ ἴδ 6 5Ξ8ςε 

οὗ τῆοτὰ νἱνίἃ ἀεβοτί τοι τ [4115 ἱηῖο ἢ ς {τἰπηεῖεγ. ϑιίγορῆς 1ἱ (ν.1) ρτεβεηῖς 

τις νἱβίοπ οὗ ἴῃς οαἰαϑίγσορῃμε; βίγορῃε 2, 3 (ν5.3.4) ἀδϑοσίδε ἴῃς υἱΐετ ἱπιροϑϑὶ- 
ὈΠΗῪ οὗ ἐβοᾶρε; βίγσορῃς 4 (ν58.7-8) 5:] δῆς 65 ἰῃς οὐ]εοϊίοι, νος ἢ, οὗ οουζϑε, δὰ 

Ιβγδεῖϊϊε νου υὑτρο, (αὶ ὙΔΏνΘΙὮ, 45 15γᾶε}᾽ 5 οὐ, οουἹὰ ποῖ ἴἢυ8 Ὠυτα!] παῖς 

Ὦοτ. 

Το ποῦς ἱτηροτίδηϊ τηοἀϊβοαϊίοηα οὗ ἔς ἴεχὶ αὶ : (1) (ὃς ἰγεαϊπηεηϊ οὗ 

γπ.δ δ 45 ἃ ἰδΐοσ ἰηϊεγροϊαϊΐου, οὐ ἴῃς βᾶτὴς στουηάβ 85 αϑβὶρηῃεα ἴον 418 ς8.9, 

(2) ἴδε οπγίϑϑίοη οὗ ν.ϑς, “" ὄἌχοερῖ (ἢδί 1 υνν}}} ποὶ υἱέετ!Υ ἀςβίσζου ἴῃ 6 μοσβε οὗ 

]δςοῦ ; ἰξ 15. ἴῃς οἴδοὶς οὗ Ὑδῆνθῃ," δ ἃ ρίοββ ἰπβεγίεα Ὁ ἃ ἰαΐεγ ἢδπὰ ἴο 

το ΠΥ ἴῃς δρϑο]ϊαῖς δββϑογίίοη οὗ ἀδϑίγιοιου τάς Ὁ ΑπΊοβ, ἀπ 88 ἃ σοῃηδοῖ- 

ἵπρ ᾿ς ἴο ἴῃς 5βεοϊίοῃ οὗ Ργοιχίβε ψ ίοἢ ν85 δα ἀεα, ρει μαρβ ΟΥ̓ ἴδ βᾶτιςα Ὠδῃς. 

1. ποι Ὁ»... ΝΜ] Ζ' ΝΠ ΤΟΤΟΡ ΝΌΦΥ ΝΩΛΡΌ ΡῦποΝ ΜῈ ΜΡ. ΠΡ Δ, 
-- 1] δι. πεν); ΜΝοὶΖ (ΤΆΖ. Ι900, Ῥ. 291) δὰ Μασ, Ἴ") Δι πρ55] 

ἐπὶ τὸ ἐν σόν Γ935); Ἐ᾽ καγαΐέρερε, ᾿Α. (τὸ) οἰκοδόμημα; Σ., Θ. ἐπὶ 

τὸ κιβώριον; ὃ βϑγωὶς. τ. 35 55(). [,δῆγ ς4}}5 αἰἰεπιίοη ἴο ἴῃ ρΡοβϑβὶ- 

ὉΠ οὗ ἀἰπορ. ἴῃ Ὅ)2Δ ἼΠ. -- ὍΡ05] (ὃ τὰ πρόπυλα; Ἔ σωβεγἐνεΐϊπαγία; 

4 ἴλιαϑο]. -- 5:157 ἴπἰν᾿, 30 65 διάκοψον; Ἔαναγίϊα; 5. ξσιδιο,, 56. ὈΡΥ3). 
σ΄. (πνιονΖ. ες. ξΥ. ζὐεόο᾽ς. αν γον. Δ. 73.) ὉΞΥ3 ΞΞ Ὁ»}13, ἐμ τον αἱ, οἴ. ΗΡ. 312 

Οοτῖ, ὈΣῚΝ οὐ ΤΩΝ, ΕἸὮ. ὈΠΟΤΝ Ἴ2 ΚΣ }»γ2., ΟΥ« ὈΡΨΩΝῚ τῷ ὈΡΥρΝ (}). 
Οεῖ. Ὁ 55)". νοΙΣ (οῥ. εἰ4.) ἀπά Μετ, ΟΔ ὈσΥῶΝ ΘΝ, --τ  Ὁ52] ὃ πάντων; 
50 Ἔ. --9. 1.,π}}] Θ΄ κατακρυβῶσιν. Οοεῖ, γπρὴ (50 Οτ.). Ουπ. γτ, τὰ 
[0]. 3 οπἰεὰ. [ἢγ ἀπά Βαυπιάπῃ οπι. ν.2 ἃ5 Ἴδΐδ ἃηὰ 85 ουΐ οὗ ΒΒΙΠΙΟΏΥ 

πἰτἢ της βίγορῃ!ς δυγϑηροιηθηί. --- 8. ὉΝῚ] (6 ἐὰν. ---- )»» 20] Βαυτηδπη δηὰ 
Νονν.3 οἵ. 8ἃ5 ρο58. --- »»΄.Ρ] (2. ρ]. --- 5 Φ Οοτξ οἵω. 5. --- 4. "»»] Φῦ ρ]. 
δὴν δῃὰ Νον,.2 οσῃ, 45 δ58 ᾿δγεπιίδηΐο. --- δ. “5. ἰῃβετῖϑ ὍΝ δ Ὀερίπηΐϊηρ (830 
Οτ.). Βείογε ΓΙΝΩΧΩ] (ὃ ἰηβεγῖβ ὁ θεὸς -- ̓υπῦνκ (80 ΕἸΉ., Οεἴ.); οὗ, τδς 
Τετραῦῖκ οὐ δῆε., ““ΑἸπι. ἀοεβ8 ποῖ 58Υ̓Ύ ΓΊΝΩΥΠΣ πλῶν, θυ“ ὙΠ τὸν “) -ππ ))} 1] 

(Ὁ καὶ σαλεύων αὐτήν; ς ἰδὴο. - 52] (ὦ συντέλεια αὐτῆς (-Ξ π59), δε 
Ῥτοπ, δείπρ αρϑεηὶ ἰπ 88; 80 45; Ἢ ορερεές, θαϊ ἴῃ 85 μνρεέσερσρές. - προ ῦ] 
Οτ. πρρῶνι -- 2 2.9) 59. 5932Ν1] ΕἸΏ. οσι. 85 γερεϊϊίοη ἔγοπι 88. ---- Οεἴ, οαι. ὅ ὃ 
85 τερεϊτίοι ἔτοπι 85. --- “κ.}} ἘΘάεἸ, πν3. ---θ, Ἰγῦ}»Ὁ} Ὁ 5 ἃ ἀϊτῖορ.; τεδά 
Ῥγλον οὐ γος; οἵ, 5. 1ο4 (50 Οοτῖ, Ουη., 6τ., ἵΝε., Μίεξ, Νον., ΕἸΗ., Οει., 

Ματιῦ). (ὃ 56. --- ΛΩΝ] (6 καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ; ὦ πεν τς ΡΝ Ῥοιῃ 
ῬΟΒΘΙΟΙΥ ἀογνίηρ ἴἃ ἔγοπι Ἴ; οἷ, 10. 2151 15, 447 (Να., ὅ8:Ὁ., Νο]., ε7 αἰ.). 
Οἴδεσ Ογεεὶς νεγβίουϑ, δέσμην. Οὐ. ἸΓΓΩΝΣ, τς 15] 40 δἀὐὰ γυνῶν (80 Οτ.). 
5.5.6 γε ἴο Ὀὲ δϑϑοοίϊαϊςἀ ψῖῖἢ 418 89. Δῃὰ ἰγεαϊοαὰ 88 δὴ ἰπβουϊΐοῃ; ἴοσ 
ἴῃς ἀτρατηθπξ ἴῃ [0] νυ.ἑ.--- 7. 95] 45. τὸ πῆι -το ὍἼΓ09] Φ Σ. Καππαδοκίας; 
8ο Φ ΖΡ. --- Ρ] 66 βόθρον, ἀετίνίηρ ἰξ ἴτοτὰ ἪΡ; Θ. τοίχου ; ̓Α., Ε΄. Κείρᾳ 
Ὁ κω; Σ. Κυρήνης; Ἔ ὥγεκε; Φ ΝΡ. --- 8. πνϑπη] (ὁ τῶν ἁμαρτωλῶν». --- 

ΣΝ ὙΣ] Οοεῖ, ὈΝ) 7. πον 5 ΒΝ] Α δ]οβ8. 
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ΙΧ. 1-4, 71ε υἱείον 97 ἀεενμεδοη, 2.06 ἐριβοςοίδεδέν 97 ἐεεαβε. 

1. 7 :«ατυ] ΤῊΪ5 νἰϑίοῃ ἢδ5 δῇ δη γε ὶν ἀϊεγθηΐϊ Ἰηἰτοάποτοη ἔγοτα 
[Ποβ86 οὗ ἴῃς ρῥγεοθαάϊηρ νϑίοηβ. Ηδοτγο Ὑδηῆνεῆ ὮΙ π1561{ ἀρ αῖβ, ἴῃ 6 

ΒΥΤΩΌΟΪ Ὀεΐῃρ ὯῸ ΙοΏρΡΟΙ υδ6α. --- 3) 26 αἰαγ] Ὑῃδ τγδηβϑ δίῃ 
Ομ Ἷ 5 ἴοο βρεοϊᾶς (ρὰϊ οἷ, 77) ; ἰ[ῃς ἰᾶάφδα ἰ5 ἰῃδΐ οὗ Ἰεδηϊηρ, Οὗ 
Βονοηηρ, οὐεγ, οἷ. Νὰ. 2355 1 Κι. 132} 1 5. 2533 15. 6 Σ ΤΕ δἱῖδγ 
ἴῃ (ἢ6 Ρῥτορμοῖβ νἰβίοῃ 5 ποῖ ἴΠ6 δἱίδσ 1ἢ ρθῃθγαὶ 85 ἃ ρΐδεβ οὗ 
τείαρο, ὃ ποῖ ἴδ δἰίαγ δἵ [6 βαίθιη, Ἰπο] αϊηρ ἴῃ6 ἴθαρ]6 δηά 41] 

(δι τῆς. ἴδρὶα στερσοβθηῖοα, [ΠΟΥ ἴῃ Ῥαγιου]γ [Π6 Αἰἴγ οὗ Ὀυταϊ 

οὔἴεσηρ δἷ Τ γυβαίετῃ ; 4 Ὀυϊ, ταῖοσ, [ἢ6 αἰἴδτ δἱ Βεῖπεὶ," " σε ίεγθησε 

Ῥεΐηρ πηδᾶάδ ἴο ἴῃς ἔοστῃ οἵ γεϊρίοῃ ὑγδοῖ5ϑεα δὲ [6 πογίῃθγῃ 54ποῸ- 

τυ τ|65 (οἷ. 8.3), σοῃσογηϊηρ ἡνὨϊοἢ ΔΙΤΟδαν το ἢδ5 ὈΘΘῺ ϑαϊά. 
ΤῊΘ οϊοῖ το ρ]6 οὗ Νοσίμοσῃ 15γ86] νγὰϑ ἰἸοσδῖβα ἴῃ Β6ῖΠ6Ι. -- “κα 

ἦε «αἱ ΤῊ Ῥδύβοῃ σοπηπ θη ἴο ἀο ἴῆ6 ψοτγκ οὗ ἀδϑίσυο- 
ἴοη 5 ποῖ τηδηςτοηθα. [Ιΐ ννὰβ ποῖ ἴῃ6 ρσόρῆῃεῖ, 7 Ὀυϊ γαίπΠοΓ 

οὔδ οὗ ἴῃς δηρεὶβ ἐΐ ἴῃ Ὑδῆν ἢ 5 οουτὶ (οὗ, 2 8. 2451 (ὨΒ. 215). 
- ογεῖζς “δε εαρίϊαςς Οτὶρίηα!γ ΡΙΌΦ ψγᾶ5, ρεγῆδρϑβ, ἴῃ 6 ογηδιηθηΐ 

ΟΥ ΚΗΟΡ (οἴ. Εχ. 2: .53.8.) δὴ τῆς ἴοὸρ οἵ 186 σου (ΖΡ. 212) ; 
ἰαῖθσ, [6 σδρὶΐαὶ 1156]{, Ποῦ υϑεα ςοοἸ]δοινοὶγ. ὙὍὙΠδβα οδριῖαὶς 
δῖ τὴ6. ἴορ οἵ ἴδ6 οσο]υμηη5, οὐ ψἈΪςἢ ταδί ἰἢ6 τοοῦ οἵ τῇ δ]ίδι- 
ὈυΠ]4Ιηρ, 58.411} θ6 σαν τίδη ψιϊῇ 4 ν]ο]θηΐ δίονν. --- Ζάαὐ μὰς 2ἀγεεΞ)- 
οἷάς »ιαν “λαζεῆ Ὑῇα ροβίβ, 858 ΟΥ̓ ΤΠ σαβῃο]άς, [||| οὐ 51}}5 ψῃϊοῇ 
ΓΕΑ ΙΪν ἰοσττηθα ἴῃς ἰουηάαϊίίοη. δϑοπηθ οὗ {ῃ6 οἹά 1ῃἰογργεῖοις 4 
υηάεγοίοοά [ἢ 656 ρῇγχαβθϑ ἴο Ὀδ6 ηϊοηἀοα βρυτγαίνεὶυ οὗ τῃ6 Κίηρϑ, 

Ῥτίῃηςο5, δηὰ πἰρῇ ῥγιεδῖβΊ Ασςοοσζάϊηρ ἴο Εν] ἃ Ὀοϊῃ ἰθιτὴβ ΔΡΡΪῪ 

ἴο ἴῃς δἱϊα ; ἼἜἼΒΞ ἴο [06 ΚΠΟΡ, 4.2. ἴῃς ὨοΙηθ; ΒΒ ἴο τῃ6 

Ὀοίίζοπι οὗ ἴῆ6 δἰΐασ ; 80 τῆδιὶ ἴὴ6 ννῇοϊα ΔΙΑ 15 ϑῃΙνοΓθά, δηὰ 

[ῃ6 ρῥίδεςοβ ΕὟ Ὁροὴ ἴΠ6 4556 ]6α ΡΘΟΡΙδ. --- γα ὀγεαξ ζάερι 

7 (2) ὈΡΧΞῚ ἰδ. 80 αἰ βῆου ταὶ ΕἸ μάυβθη δηα Νονδοκ ρῖνε 
ἴ{ρ. [1 15 ρϑγῆδρϑβ 8η ᾿πῃρογαῖϊνο. ". ΤὭς βυ ΠΧ ον] ἀθητν το ίοις 

ἴο 1[ῆ6 ρᾶτίβ οὗ [26 ἴδιηρ]6, 2.5. [6 σδρὶΐα]5, ΟΥΎ [6 51115, οΥ Ὀοιῇ. 

4 (ἕ, Ηἰ., Βα. ΤΈΝ. Βᾶ., τ. Ι 1, (α]., Εοϑβ., Κα. 
1 ̓ Ὀυςιογάϊΐεοκ, 5.Χ΄,, ᾿840, Ὀ. 914. ᾧ [δῆ], Μῖι. { Ος., Μετο. 

“Ὁ Ηχτσ., Μί., Εν., Ηἰ., Βδ., ϑ.ῃ]ογ, Ρα., Ογ., σαη., ΝΝε., Νον., ΟΑ5., Ὀτσ., ΕἸὰ., 

Ματγτίὶ. Ή 705., ΒΑ. 

ΤΙ ]6γ., Τηοοά,, Ο5., Μετο. τ Ἐοϑ,, ΗἸ., Ενν., Κα. Ῥὰ., Νον.., τ. ἐῥΐῥ 6ΟΔ]., σεῦ. 

{Π|] 105., Η4,, ΝΝε., Μίι,, 6Α5., Νον., Ὀτ,, Μαπί. 4“{Φ Σ΄. Μεις,, αεδ. 

δὰ δὸ ὅδ, Μοτο,, ὰ., Εοβ., ϑοῃτό., Εν., Ηάἁ., Ον., συπ., ΜΙ., ΒΌΒ., αΑλ95., Ὁτν. 
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ΕἸΠοτϑβὶ ὈΥ οτηθηάαϊίζοη οὗ [δΪ5 δηὰ ἴἢ6 ἴνο (Ο]]οννίηρ νογὰβ (υ.5.) 

δεῖβ [15 56η86: “ὙὝΟΘΘ ὙΠΟ 566}. υπ͵υϑῖ ραΐη ἔτοσῃ οοότη, 1 Ψ1]} 

ἄερηνε οὗ ομη]άτγθη." --- πα τὰς γερίάμε οὗ {ἀν} Οἱ, τ 45. ΤῊΪϊβ 
15 ποῖ ἴῃ6 Ῥεορϊπηΐηρ οὗ ἃ 6 νοσβθ, Ὀυϊ 4 σοηῃ(πυδίίοη οὗ [ἢ 6 

ν ϑοη," ἕοσ ἴῃς Ρῥἱοΐαγα ᾿ποϊι δα ἴῃ6 [4]]Ἰηρ αἰΐασ, ἴῇοβα οσυϑῃεα 

Ὀαδηδδίῃ ἴἴ, μα αἷϑο ἴῃοβο ΠΟ δϑοδρε δῃὰ ἢξεδε ἴο πιδεῖ ἃ ἀθδῖῃ 

Ἔνθ τόσα ἴθ ]ς, ἀθαίῃ ὉΥ ἴῃ6 ϑνοσά. ΤὭρσα ἰδ ΠΟ σείεγεησα 

ἴο ἴῇς οοπμηοῃ δορί. Τηθ ΡῥὮγαθα τρθϑδῃβ “6 ἐπεί οἠδ οἵ 

16, ᾧ 2.4. [Ώ6 οης ἰεοἴϊς ἔγοταῃη ἴῃ ἀδσδίσυστίοη οὗ [ἢ6 ἴδρϊδ. -- 

Ζῆεγε σλαΐ ποῦ ἐρεαῤεέ α μερί ἄγε] ΤΏρτο σὴ Ὀε ὯῸ 6ϑοᾶρα ἔτοπὶ 
ΥὙδῆνθῃ. [Ι{ 15 [15 ᾿ουρῃς ψηϊο 15 Ἔὀχραηἀθα ἴῃ τΠ6 βίσορῃξ 

{πᾶ (ο]]ονν5. -- ὦ. δὲν ζἀγοωρὰ το δήσο  Τς υηάετ- νου], τλς 
δροάς οὗ ἰῃε ἀεδὰ (15. 14Ὁ.}} 70. 11 2657), Ἰοοδίβα ἴῃ ἴῃ6 νϑῦγ 
οσοηίγα οὗ ἴπ6 βδαγῖῃ (ΕΡΉΏ. 45), ἀπά τπογείοτε ἃ τηοβῖ δρριορσίαϊβ 

Δα 5ἱρηϊβοδηΐ, ᾿πουρῇ Ὠγροσγδοίοαὶ, ὄχδιρὶθ οὗ μος θϑϑι ὉΠ. 
-- ΟΠ νιὸ εἴ το λεαυεη} Τῆδ υἱταοσὶ Ὠεῖρῃς (76. αὖ). Τῆς ἴνο 
ἴετβ ϑἰκ δηὰά ΟΌΨὺ ἅτ οὔδῃ ἴπυ5 εἰηρίογεά ἃ5 Ῥοίηϊβ οἵ 

Θχίσελθ ορροβί[οῃ ; οὗ, ΤΌ. ττὖ 5. 1207. 15. 71} Μαῖ. τι,  -- 
ῶ. 47 {26 τοβ οὗ ΟΤαννιε ΟἸἌττθεὶ τγγὰβ δῃοῖμου δχδπιρὶας οὐ ἰη- 
ΔΟΟΘΒΒΙΌ ΠΥ, ποῖ ΟἿΪῪ ἴου 115 Ὠείρῃς (18οο ἔϊ. ἀῦονε ἴῃε 568), 

Ὀαΐ ΤΏΟΙΕ ΘΘΡΘΟΙΑΙΪ [ῸΓ ἰἴ5 ᾿ἰτηθϑῖοηθ οᾶνθβ (βαϊα ἴο ἐχοθθα 2οοο 

ἴΏ ΠΌΠΟΙ, ἀηα ἴο Ὀ6 50 οἷοβα ἰορϑίῃει δηά 50 βουρϑῃτίῃθ 85 ἴο 

ΤΔΚΕ ἴῃς ἀϊδβοονεῖυ οὗ ἃ διρὶ να ΘΠΕΓΟΪΥ ἱτροβϑ 1 Ὁ]6), δηά 118 
ἰογοϑῖβ, ψῃ]οἢ ἴῃ ἴῃς ἄδγβ οὗ ϑίσαρο,]! ψογα τῆς τεῖγοαϊ οὗ τοῦ 615. 

ΟΥ. 70. δ τ 5. 1261 Κὶ. 1834 -- οήονι οΥΓ 1206 “44 ΤῊδ οἠΪϊγ 
Ρΐδοβ τοι) ηϊηρ ἴοσ ἃ διριίνα σοι ρα 6 ἴο ἰδανα [6 ᾿αηά, οὗ 

ΜΠ ΙΟἢ Οδττηοὶ, ρῥγοϊθοῦηρ ἰμῖο ἴῃ6 8568, ψὰβ ἴῃ ἰαβῖ ροτιἰοη."" 

ΤὴΘ 864 νὰ5 οὗ οουγθ ἴῃς Μοάϊξοσσδηθδη, δηὰ ἤδηος 24 567- 

2επ ἢ οουἹὰ ποῖ Βᾶνα Ὀδθη ἰἢς οτοςοά!]ο, 7 ΠΟΙ τῇ νϑῃοτήουβ 
ΤΩΔΙΙΏΘ 5εγρθηΐς ἰουηα ἰῃ ἰσορίοδὶ τορι οηβ ; {{ τἢ6 τοίδσθησα τηυϑῖ 
Ὀὲ ἴο [ἴΠ6 ἱΠΠΔΡΊΠΑΓΣΥ 568- ΠἸΟΏΒΙΟΙ ΒῈρΡΡροΟΒΘα ὈΥ ἰῃδ6 δῃηςοϊθηΐβ ἴο 

αν 115 δῦοάβς ἰῃ τῃῆ6ε ἀδρίῃβ οὗ {86 5εα; ὅη. 1 15. 27}. 88 

δ᾽ Οἡ [ῆς Ἄοοπίγατυ Ὗα., Νονν. Ἐν. ἈΝ ε., Μίε, ὅ.5., Νονν., Ὀτσ. 
Τ (Δ ]., Ο5., αδ6Ὀ.͵, Εος. 

ᾧ Οἵ, διᾶγκ, δλ΄. ΧΧΝῚ. 157 ΝΠ, γἤο υὑ86ς5 115 οἶαιβε ἴδ. ρσονα ἴπαὶ Ὑδην ἢ 
νΔ5 ἱπουρῆϊ οἵ 85 ἀννε]!ηρ, ποὶ ἰη ἴμ6 μεάνθηβ, Ὀι ἰη (ἢ ἰδπιρὶς δἱ ]γυβαίεπι. 

 ΧΥΝῚ. 2, 28. “4 Ὅτ, Ή ΚΙ. ΤΡυ. 
Ἵ (ἵ. Ρυ,, Κια., τ. δή Οτ,, ΜΙΐ,, Νον., Ὀζ., Μαχί, 



[90 ΑΜΟΒ 

--4. 2) ἡλὲν ξσοὸ (σδομδ) ἐπ εαῤῆυϊν ΟἿ. ς΄, ὙὍδα ρτορῃεδῖ δᾶς 
ὯῸ0 ἀεβηϊίς οἷδοα ἰῃ πιϊηά --- ΕἸΠΕ ἴῃ ΕρΥρὶ οὐ Αϑβϑυτία. [1 15 
ῬΟΓΠΔΡ5 δὴ δ᾽] υϑίοη ἴο δηοίμοσ [5γδο} ἰδ σοησορίίϊοη, νὶζΖ. [δὶ 
ουϊϑ4ς6 οὗ Ῥαϊαβῖίηε Ὑδῆνεῃ δὰ ἢο Ῥοννοσ ονϑσ ἴῃθπ ; οἰηςα ἰῃ 
ἃ βἴτδηρε δηά ἰογείρῃ ἰαηά ον ψουὰ θὲ ὑπάθσ τ[ῃ6 ρονοσ οὗ 
ἴῃς ροά οΥἦ βοᾶβ οὗ ἰμαϊ ἰαηά ; οἴ, [οη. τ. ἙΕτοπὶ 1[ἢ15 ροϊηϊ 

οὗ νίονν, ἴῃς τοιλδτκ, “ ΕἸβαννῇοτα οχῖϊθ 15 ἴπΠ6 νοῖβὶ τῆγοδῖ: ἤοῖα 

[Παΐ 15 ΒυΓΡΑΘ566,᾽" "' ἢὰ5 ἢο Ρἷδςδ. ---- Ζλ.6 φιυογα απα ἐξ τοῦ οἷα 
26» ΤὭδ βογρεηῖ, ροὴ Ὑδῆννθῃ 5 οοτηπηδηά, νου ὈΪϊα6 ποτὰ; 
[ῃὴ6 ϑννογά, βροκθὴ οὗ 85 ἃ (ῃϊηρ οἵ 16 (οἷ. ΕΖ. 432} Ηο. τι 
15. 345.5), αἱ ἴπμε βατὴς σοιητηδηά, ψΜ0|}} 514ν ἘΠ 6η1. ---- 7 τοίζ 2 μι» 

ὅγε ομ Ἰήορι 20» εὐ] ΤὨϊθ ρῆγαβθ, υϑεᾶ εἰϑενῆοσε, “ ἴο Καϑορ 

γαῖ ἢ ονεῦ" (Οη. 4476. 245 302), 2.5. ἴῃ ἃ ροοά 56Ώ56, ἰ8 ΠΟΙΓ6 
ἀοπηδα ἴῃ ἴῃ6 ὈδΔ4 56ῆβε. ὙΠ ἰτ τδῪ Ὅς οοιμῃραγοά “ βεῖ [6 

ἴλοβ δραϊηβὶ" (76. 21 Ῥ5. 4415 1». )οῦ ΕΖ. 157). Τῇε ρυτροβα 
ΠΟ. ννὰ5 ΟΥαΙΠΔΙΪΥ ροοά 15 ον ὨΟΞ[1|6. --ὅ. Ζᾷς 2Ζογαά γαλ- 
«ὐεῤ ϑδαδαοίλ] ὙΤΠ6 Ῥγοροββᾶ ἰορίοδὶ σοπμηδοϊίοη οὗ (ἢϊ8 νϑῖβθ 

ἢ [Π6 ῥγθοθαϊηρ, “ Οοά ἰ5 δῦϊε ἴο Ὀγίηρ δυο Ρυ τ ηἴ5, 

Ὀδοδυθα 6 15 ἰῃ6 δἰ οἠα ἡ Τ 15 υπηδίυταὶ δηΐ ἔδτ- οἰοῃϑά. 

γε μανε οῖα ἃ αἀϊρημβεα δηά ἢδατγίίεϊς αἰΐογδηςς ἰηἰγοάποδα ὈΥ 
ΟἿΘ ὴοῸ ἢδ5 Ὀδδη σϑδαϊηρ ἴἢς νοταβ οὗ Απιοὸβ ἰη ἴῃς ἸΙσῆξ οὗ 16 

Ὠἰδίοτυ οὗ [πΠ6 σδηΐυσιθ5 ψῃϊοῇ ἢᾶνα ἰοἸ] ον. [1 15 Ὀετῖοσ ἴο {τοδὶ 

[Π6 ῬΏΓαΑΘΘ 845 ὑσδοί δῦ Ἰηἀδροηάθηῖϊ, ζ ταῖμοσ [ἤδη ἴο τηδῖκα 1 τὴς 

5ΒῸ 7] ες οὗ νῆας ἐο] ον ὃ ΟΥΓ 8ῃ οαἴῃ, “ ὃγ ἴῃ 1,οτά;,᾽" εἴς.  ἘΕἸ56- 

ὮΘΓΟ, 85 85 Ὀδ6θη ῃοϊοα, ἢ Απλοβ δἰνναγβ βὰγς “ Οσοά οὗ Ηορκι5.᾽" "" 

ὙΠ τἢ686 νευβεβ ΤΔΥ Ὁς σοχῃηραῖοὰ 418 εδ΄,-- “47. τα! φμεδες 
726 εαγίά απα {ΐ νισζς Οἱ, 5. 465 οηγὐ το43 1445 Νὰ. τ. Τῇε 

τοδηϊ ϑοίδιοη οὗ Ὑδῆν ἢ 5 ῬΟΥΟΣ ἴῃ ΠΙΡὨΠΙηΡ, βίοσμῃη, οὐ δασίῃ- 

αυᾶκα Ὀτίηρδθ ἴθττοσ, Οἵ, αἷϑο ΜΙ. τ΄ Τὰ. 5’ Ἐς. γη5ὅ, --- πᾶ 1 
γίσές πῇ, εἴς. Α τεροιοη, δἰτηοβὶ ὑεγόαήηι, οἵ 85), --- θ. 27ὲ ἐλα! 

ὀμτἰῖς λὲς “λανιδεγς ἵπ τὰς ἀεαυεη ὙΤῊ5 18 [6 ἩδΘΌτον ρῥἱοΐαΓα 
οὗ Ὑδῆν θῇ δ ἀνε!!! ηρ- ΔΘ. ὙΠ ΗἩδεῦτονβ ρἱοϊυγοα [86 5Κγ 

8ἃ5 ἃ 5014 νυ] ( 3γρηια»ριδηι 74), τοϑιηρ δ 115 ἜχίΓΘΤΩ 165 Οοἡ [ἴῃς 

δασίῃ (ΤΌ. 2611) ; ἴῃ {Π15 νδὰϊῖ τῃῇ6 ἤδάνθηὶγ Ὀοάΐα5 ψγοσῦα ἰπηᾶρ- 

«Χο. ἜΜετσο,, Εοβ., 05., ΜΙ|Ε, Ὁτ. ΤΗἸῚ., Κε., Οσ., ΟΑϑ., Νον. 

ᾧ ΜΙϊ,, Ὁτ. Ι ἔν. {ννε., Μὶϊ., Νον. 
“Ὁ 53εε ΟΔΑ5,, Ὀ. 205 ζ,, ἔογ βἰδίςτηθηΐῖ ΟἹ ΑΠπΊο5᾽5 56 οἵ αἰνίπα παπηεβ. (ι΄, 1.26 }τ, 

ΡῬΡ. 38-67. 



ΙΧ. 4-7 ΙΟῚ 

ἱπδα ἴο σϑνοῖνε : “ἰὴ ἐτοηΐῖ οὗ 1{᾿ (2.2. ἴῃ ἴῃ6 ορϑῇ δἷἱγ θεῖον 15 
Ἰονγοσ βυσίαςθ) ἴῃς Ὀἰγάς εν (Οη. 1) : δῦονε ἴἴ γεγα γοβονο τβ 
ἴῃ ὨΙΟῆ ταὶ νὰ βἴοσθα (45 αἷϑὸ 5Π0 Ὁ δηᾶ ἢ41}} ; δηᾶά αὔονβ 

ἴΠπ656 “ναΐοῖϑ αἀῦονθ ἴῃς ἤγιηδπιθητ᾽ Ϊεῃονδῃ 84ῖ δηιγοηθα." ̓ 

Τῆα 5 σῆς οἤδηρε οὗ ἰεχὶ (οἴ. [6. 223 Ρς. το) ἢεῖε δάοριίθά 
(υ...) ἀοεβ ἀνὰ ἢ (6 ἰηϊεγργοϊδιίίοηβ, (1) σρέσπδο, ἔ.ς. δἱσ, 
το, δΔηα βρῆδσεϑ ψῃ] ἢ ϑυσσαβϑίν οἰ Υ ΔΡΡΓΟΔΟἢ ὨΘΑΓΟΓ ἴοὸ ἤδάνθῃ ; ἢ 

(2) ἀεαυέπ 9. ἀεατύόης, οὐ τιϊγά ἤδανθὴ (οἴ, Ὠϊ. τοῦ τ Κὶ. 8 
Ῥβ. 1485)» ,1 (9) εὐρμαῖς, ἃ5. ἰοσηδὰ ὈΥ ἴῃ δϑοθηΐ οὗ τηοίβίυγα ; ὃ 
(4) ἀσαυεηέν ογόξς, ϑῸΡροβεά ἴο ὃὉ6 ἴῃ δἴερβ οὔθ ἂῦονε δηῃοίΐῃποσ 

ἰεδάϊηρ ἴο Ὑδῆνεῃ᾽ 5 ἰῇσοποα. [ --- τς ναι ῤοη τὼς εαγίλ ἀξε ἦα: 

ἐείαῤῥελεα 1 ΤΩ, υϑοα ἴῃ Εχ. 1253. 15. 58 2 5. 25 οἵὨ βοτμεϊῃίηρ 
6] ἃ ἤσγα!γυ ἱορείδεσ, σι. ὦ ὀμραΐσ, ᾿ὰ5 Ὀδθῃ ὀχρίδἰηθα 85 (1) 2γορι- 

56 (τοῦὶ 2); 4 (2) αγελ Ξϑῷ ΚΣ, ἢγιηδιηθηΐῖ, βογηθιῃηρ Ὀδδίθῃ 
ουῦ, ἴῃ6 ναῦ]ὲ νῃϊοἢ ονοσῆδηρα ἴῃ6 δαγίῃ."" --- 27. λα; εαὐίολ 

,ρο»ν τε τυαίεν-ς, εἴς. Ἀερεαδιθα ἴτοπὶ οὐ. ΤὮδ ἀγρυτηθηῖς πῃ] ἢ 

Βαανα Ὀδδθὴ υτροα δραϊηϑδῖ [ῇ6 ρεηυϊπθηθθ5 οὗ ἴπεϑε ἴνο γϑῦβαβ 

τα ΣΥΤ (1) ἴῃς δργυρίῃθϑα οὗ {πεὶγῦ σοπηδοϊίοη νὩ ἴῃ6 οοηϊοχῖ ; 

(2) ἴδε ἴδοις τῃαὶ ([ΠῈῪ τερθαῖ τοῦ ἔοι 85 δηά ες; (2) ἰδμεὶσ 
5. ὩΣ ]ΔΥΙῪ ἴο 4.3 δηα κ᾿", ῃ] ἢ ἀγὰ ἰηϊεσρο αι ράϑθαραθβ; (4) {πε 
056 οὗ ἴῃ6 {πΠ|6 "ΝΣ ΠῚ ἽΝ 845 σοιῃρασοα ἢ Αὐηοβ 5 56 οὗ 

ΓΊΧΞΣ ἘΝ ΤῸ; (τ) τῆς 5[}]6 τγεβθῦ ες. {πᾶΐ οὗ Πευΐοτγο- [ΞΔ ἢ 
δηὰ οἴδοὺ ἰαῖθ νυσίῖοτς ; (6) {πεὶγ πχεῖγα δηᾶ βἰγορῇῃϊς ἔογπι αἰ εν 
ἴοῖὰ ἴΠ6 5ἰτασΐασγο οὗ ἴῃ6 οτίρί δ] τηδίοσίὶ. -- - ὕ. 41,ε γὲ ποΐ 

ἄς ἐὴ6 “οης ο7Γ 1206 ΟἸμδλίίος μηΐο γῖό 7 Τῆς (Ουβῃϊ65 οΥ ΕΤΏ]1ο- 
Ρίδῃ5, [1 ἴῃ Ατηοϑ᾿β {ἰπλ65, οσσυριὶεα Νυδία, ἢ Ναραῖδ ἃ5 οδρὶ- 

4]. Αδουϊ [15 ΠΠπ6 ὉΡΡΕΙ Εργρὶ νι ὙΠΕΡ65 Ῥεσαπης ἃ μαζί 

οὗ ἴὴ6 ΕἰΠορίδη ἰειτιοσγ. Τῆς Κιηρ οὗ ΕἰΠΙορία, Ῥιδηκῆϊ, δίτοῦ 

ον Θσοογηΐηρ πλοβῖ γοϑοϊαΐϊε γοϑιδίδησα δηα οδρίυσίηρς Μειιρἢ 5, 65- 

{Δ Ὀ}15Π6 4 ἢ] δυὐϊπουῦυ ονοσ (6 ΡΘΓῪΥ ῥὑτίησοβ οὗ Ἐρυρῖ, γϑσδίνιπρς 

Βοτῆαρε δηά ἱπθυῖο τοτῃ {Π6πὶ δηᾶ ργενθητηρ 411 αἰϊθιηρίβ οἡ {Π6ῚΓ 

4 Ὁγτ,, Ὁ. 218. ΤΡυ. Ι| Μεσο., Εοϑς.; οἴ Ηδ65. 

ἐ (αὶ. ᾧ σεῦ. . 19. ἀφ δηά ϑίσγυ. 
Φο Μι|ιοῆ,, Εοκ., ..5., ΗΙ., Βα., Ηἁ., Μίϊ., Νον. 

Π 50 ἐν. ὕυῆπι ( 7Ζλεο. ττο), Οοτὶ (7Ὰ 7. ΧΙΝ.), 512. (Ο ΡΠ 1. 571), Οἱδϑθῦ. 
(δείνἄρε, τρο ἴ.), (ο. (Εἰ ν.), ΟΠ 6. (π ΝΕ 5. δγοῤλ. χν ἴ, αμὰ 58.), Ταγῖοσ (28., 
Ννε., Νον., [υδῆγ, Μασὶ; Ὀυΐϊ οἱ. ΜΝΕΘ5. (νοῤβΆ. 400), Κας. (ΣΦ πη, ᾧ γ1, 6), Κῦ. 

(ἐπ). 303 1.). 

Ἡ Βγυγρϑοῦ, Ἐρυ “καεν ἐλε ῥλαγαοῖ-, 287 Ε΄, 
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Ρᾶτὶ ἴο υαὐϊΐο ἴῃ ορροβιτοη ἴο τ. Ηονψονοσ, ΘΑ ΡαΚο, σοῦ ΔΌΪΥ 
ἴῃ6 σταπάβοῃ οὗ ΡῬίδηκΚῆὶ, νγὰ5 (π6 ἢσγϑὶ ΕΠ ορί δὴ τα]ογ ἴο 5δοδῖ Ὠ1τλ- 
56 ἢ Ἴροὴ τῆς ἴἤσοης οὗ Εργρί δηά δοῖυδιν δα) ηϊβῖοσ 115 δΗδιτβ. 

51:86], βϑᾶγ5 ἴῃ6 Ῥτορῇῃοῖ, ἰδ ὯῸ τοσα ἴο 6 ἴδῃ [ἴῃς ἔαγ- ἀϊβίδηϊ, 
τποὶν ]Ζο, δηὰ ἀδϑρίβεα ὈΙδοὶς τος οὗ ἴῃς ΕἸϊορίδηβ : οὗ. [6. τ᾿ 253 
Νο τσϑίθγθησα ἰβ ηδᾶάθ ἴο ἴΠΕ6ῚῚ Ηδπῖῖς οτρίη," οὐ ἴπεὶσ ὈΪΔοΪκς 
5κίη ;7 δηά γεῖ {Πα ὶγ οοἷοσ δηα ἴῃ6 ἰαοϊ (ἢ 5]1ανθβ ψεῖα 50 οἴδῃ 

ἄταν ἴτοτῃ ἴθ δά δα ἴο ἴῃ6 ρστουηάβ ἴοσ ἀδϑρ ϑίηρ ἴπότη. ἢ -- 

Τιά 7 πού ὀγίηρ τῷ Τεγαφί ομέ οΥΓ τε ἑαπά οΥΓ7 Ἐρυρ7] ΤῊϊ5 15 
ῃοὶ ἴο ὃς τοδὰ 5βδρασζδίθὶν ἴτοῦῦ ψῆδὶ (οἸονθ. Τὴδ βεῆβε δηὰ 

βγηΐαχ Μ11 Ὀς 56θὴ δἰ ὉΥ ἰτοαῖηρ τἢϊ]5 οἰδι86 85 ἃ ὑγοίδϑίϑβ, 

νἱΖ. ΚἸΓ 1 Ὀτουρῆϊ 5γ86] ὕρ ἴτοῃ ἴῃ ἰαπά οὗ Εργρίὶ (45 γουῦ 

Δ55610), ἀ1Ἰ4 1 ποῖ αἷδο Ὀπὴρ ἴῃ ῬὨ]]5[1η65 ἔσομη ΟδρὨϊοσ ἢ" 
δἴς. ; ΟΥ, ποτα ᾿ἰοσαὶγ, ὈΥ τοδαϊηρσ ἴῃἢ6 ἴἤχοϑα οἴδυβθος ἴῃ οἷοβα 

σΟΠΠΘΟΙΊΟΗ. ---- 7214) 7 ποῦ ὀγίηρ τ 75 γαεί ομ οὗ τλε μά 97 ΞΖ ,γ»22, 
απαὶ τὰς με εῆπος ον Οαῤλϊον απαᾶὶ ἄγαν ρον Αἱγ 7] ὙδΆσΝΘἢ 

ἔτοπι ᾿ἰ5 ροϊηϊ οὗ νίον νγὰβ δαῦ Υ σοησοσγη θα [ἢ ΤΏΔΩΥ, ΟΥ ἰηἀθοά 

4}1, Ὠϊδίοτι δὶ στηονθιηθηΐβ, οὗ ψῃοἢ ἴἴχαα ἀγα οἰϊεα δἃ5. Ἔχδιαρ 65 
Δηα ῥΪασοά 5146 Ὀγ 5ἱ4βε στῇ τῃδΐ οὗ ἰῃς 5τ86 1165. ΤῊ5 τπουρῆϊ 
γγὰ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ηοῖ ἢδὺν ΜΠ ΑἸηΟΒ5 ; ἰἴ νχὰ5 ἰηνοϊνεα ἴῃ ἴῃ 6 ρσεηοσαὶ 
Ιάθα οὗ ἴῃ ἀδγ οὗ Υδῃνθῃ, δηα τηυδὶ ᾿μοσγείοτα ἤανα δχὶϑιθα ὃ6- 

ἴοτε Ατηροβ᾽5 ἄαγ. ὃ ΑἹ] [Π15 15 ἴῇ δῆϑνεσ ἴο [86 οδ)]θοϊου τηδάα 

ὉΥ σογίδιη πάγον 15γαθ 1165 ἴηι Ὑδῆνθ ἢ σου]ᾶ ποῖ, 1 6 ψνου]ά, 
ἀδϑοσί 15γ86] δἱ [15 βίαρβ οἵ ἢ15 σοηηθοίίοη νι [Π6Π|. --- (αῤλ(ον]) 
Νοῖ ἃ ρατί οὗ ἴῇῆς ΝΙ]Ὲ Ὀε]ῖα,}} Ὀὰϊ Οτεῖς ; 4 εἰ. Ὀι. 2376. 4γ" 

σῃ. το (ἢ ψ σοῦ, “το ψῆοσῃ ἴΠ6 ῬὨ βίη 65. σατο ἕοσίῃ " 
βῃου]ά 6 ἰτδηϑροβθα ἴο ἔοϊ ον “τῆς (αρῃίιοτίι ἢ. Οἵ, αἷςὸ 
ΟΒεσοιηίῖοβ, ΕΖ. 2516 ΖΡ. γῇ ἰ 5. 20 --- δγγίαπς ἥονι Αγ] 866 
ὑηάδι τ, ϑόὴδ ρτοιηαἾ655 ᾿η ογθησθ5 ἢανα Ὀδαη ἄσδννῃ ἔτοτῃ [ἢ 5 

νοΥβ6, ἐς. ἴῃαὶ ἴῃς ῬὨΠΠΙ5τη65 Δηα Ατγδηγθδὴβ ἢδα 4ἷ5δο Ὀδθη ἀε]ϊν- 

3.88. ἘΚο, 

Ζ Ουβὴ (Οη. τοβ 7 15. 1111 181 οροδ-ὅ 379 438), οἴἴϊδη τηεπιοηδά -- δοκάρ (Αταδὶς, 
ατιυδά -- ὈΪΔο.). [π Εργρίίδη ἰπϑογρίοηϑ, α ὁσὰ (οἷ. Ὁτ.). ΟΠΒο. (3:2. φ68) ἱπίοι- 

Ῥζγεῖβ Ουδὴ ἤογο 85 ἀδϑϊρηδίηρ ἴη6 Ν, Ατγαδίδῃ αἰϑιγὶ οἱ οὗ ἰῃαϊ παπις, ν ἱοἢ δαϊ]οϊηθα 

ἴη6 Ἰαπὰ οὐ Μιυξτί. 566 ΚΙ. αγὲ, ἃ (1808), ἀπὰ “7 ιῤῥεγί οιγμαί, 11. (τφο4), 
571--ὅοο. ᾧ δε! !η, δε ᾶσε, 1. ουἵ. 

 ΕΌετϑ,  ρυδίϑη μ. ἡ. δολον Μοσε':, τ3οῖ.  Βτυρϑοῦ, Ἐρυϑέ νη άε7 ἐὰς Ῥλαγαοῖε; 

8566, ῃονννοσ, ϑδυοο, “εαάφριν, ΑΡΤΙ] Σ4, 1894, Ὀ. 314. 

4 ες αοε͵ε, ΖΑ Ζ. ΙΝ΄. 2571. 
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οἵα ἴτοῃὶ βἴδνειυ ; "' ταὶ δοοοτάϊηρ ἴο Ατποβ ἴῃς Ῥἢ 565 δηὰ 
ΘΥΣΙΔη5 ΟΙΟ Οὐδἢϊ65.7 --- 8. 726 ἐγες ο7Γ 1714 Ζογα Υαλεσεὰ ἀγέ 
“ῥο!} Οἵ, ο΄. Τῆς υ86 οὗ 5 τηᾶσκβ ἴῃς υπίδνογαθ!θ ἰοοὶ ; οἵ. 

Ρ5. 2415 16. Τὴ νι" 1 νὰβ ἀδοϊασθα τῃδὶ Ὑδῆνθῃ νουϊά Ἰοοὶς ν τῆ 

αἰξίανου ὕρο [5186] ; ν.ἷ δϑβϑεσίβ ἰῃδΐ, ἰῇ γϑα] γ, ὩῸ ρτυθδῖθυ γεᾶβοῃ 

ΘΧΙϑῖβ ἰοσ ἴῃ 6 δχϑίοῖβδα οὗ ἔανου ἰοναζγὰ ἴβσδϑὶ [ἤδη [Ὸσ 115 ὄχϑγοῖβα 

τοννασά οἴου ἡδίϊοηβ; νι ροϑβ Ὀδοὶς ἀραΐη δῃὰ γχϑδϑββουῖβ (ἢ6 υἡ- 

ἰἈνοσδῦϊα δι[πᾶ4ς6 οὐ Ὑδυνεῆ ἴο Ιβγαθὶ δηάὰ 115 οοηβεαιθηΐ τυΐῃ. 
ΤΙΝ 15 ἃ οἶθδγ ἰορίςαὶ βεαιυθηςα.--- 7ἦε εἰ ζίηράονι ΤὨΪΒ ἰ5 ποῖ 

ΘΥΘΓΙΥ͂ 51η{] Κίηράοηι, ᾧ ΠοΣ [υάδἢ, 8 ΠΟΥ ὈοΙῺ 5γαδὶ δηά [πἀ δῇ, 

Ὀαϊ [ϑγδ6] δἱοηῃε. 4 ὙΠ 16 ἀτίῖο]α 1ἴ ταϊρῃϊ γε }}] θὲ τοηάοσεα χές 
51ηὴ}] Κηράοτῃ." 5 ---- 7 εὐἱἶ δείγον 1 οι οἹ τ116 χες 97 τ1λε σαν] 

Τηΐϊθ 5 ἴῃς 5ἰδίθιηθηϊς οἵ δοϑβοϊαϊε ἀδϑίτυοιίίοη ἢ ϊο ἢ ἢᾶ5 Ὀδθη 

ΤηΔθ 50 ἔγεαυθης δηά ψῃϊςῃ, τηδάθ τοῖν ἴοσ ἴπε ἰαϑδὲ Ὁτ,Θ, 15 
Θχρδηάεδα, νϑ5.Ὁ Ὁ, ϑαυε λα 7 το πού τϑΐογῖν αἰδείγον ζὰς ἀοιδε 

927 7πεοῦδ] Α ἰαῖεν 7ενν, νῇο 8δὰνν [δὶ ἴῃ 6 ψογβ οἵ Απηοβ Πδά 
ῃοῖ ὈδΘη 116 γᾺ}]γῪ Δ16]116ἀ, Δαἀἀἀς 115 βανὶηρ οἰαυβε. Τῇδ [1ὴ6 15 

ΔῊ Οχίγτα Οὐδ ἔτοιῃ [6 ΡῬοϊηΐ οὗ νίεν οὗ [ἢ6 5βἰσορῃϊς διζδῆρθ- 

τηϑθηΐ ; ἴξ 5 ΗΔΕΎ σοηιγδαϊοϊοτν ἴο ἴπ6 τὰουρῆς ϊοἢ ργθο θα 68 

Δηα (οἸϊον5; 1 [85 ἴῃς ἴοης οἵ ἴῆ6 ἰαῖθσ. δηντοηηθηῖ. Τῆρ 

ΘΏΓΙΓΙΘ νΘΙΒ6 15 ἰαῖθ ἴὴ ἴῃ6 ΟΡΙηἸοὴ οὗ 50πι6.77 Τῇδ οἤογῖθ πηδά 6 

ἴο δὀχρίδίῃ ἴῃς οἴδυβε 45 ἃ ρατὶ οἵ ἴῃς τεχὶ σϑῇον δῖ ἃ ρίδῃσε ἴῃς 

ΔΓ οὗ τῇς εβοτγῖ, σι. “τῆς ἴανοῦ ἤδσο ρτδηϊεα ἴο [5γ86] 15. ἃ 

Βρ6 014] οὔθ Ὀδοδυβα οὗ ἴῃ6 σονδηδηΐ ψΙ [ἢ δὴν (αἴ οτο. ΣΣ [ἰ 15 

ἴπι6 ἰῃαΐ 1 ἰαῖο ἄδυβ (εἴ. 6. 5, 30, ΕΖ. 14) 1[ῃϊ5 ἀγρυμηθηΐ νγᾶ8 

υτρεοα ΌΥ Ῥτγορδεῖς δῃηά οἵἴπειβ ; Ὀυΐ δ [ἢ15 τς ἴπ6 ὑτορῇδι ῃδὰ 

͵υ5ῖ Δῃηῃουησδα Δῃ Ἔχϑοῖί ορροβὶία ροϑβίτοη. --- Ζήε ἀοπδό 97) 7αεοδ] 
ἷ5, οὗ οουγβ6, ἴῃ6 πογίμογη Κιηράοιῃ (ς᾽ "5 65. 16. γ,5. δ 10. 16 81), (ογ [86 
ῬΙόρμοὶ ἢδᾶ95 πδά ποίμιηρ εἶδε ἰῇ τηϊηα ἴτοπιὶ 7. Ὁ οοηΐοχι 
ἀἰγοο ΠΥ ΤΟΡροβο5 ἴθ νον ψῆϊοἢ ψοι]Ἱά τϑίοσ ἴἢ6886 ψογὰβ ἴο 

Τυάδῃ 89 ποῖ 15 ἴῇσγα ΔΩΥ Τοάθο ἴο ΒΊΡΡοΘ6α ἴμαὶ 15γ46] ἴῃ 

ΒΘΏΘΓΑΙ 15 τῃδδηΐ. {1|} 

1. ἸΦ»}7] 1 οὗ ρυζγροβε; Η. 26, 2 ὦ“. --- ὈΡΥ2)] ΕοΥ ἔοστῃ οἵ βυβῖιχ, οἱ, ΟΚ. 
δι ζ; Ὀυϊ 5ες Μαγρο β, 4.152. ΧΙΧ. 455-48, ἴογ ἃ Ὀεϊζεν Ἔχ ϑηδίίοῃ. -- ὉΠ55] 

“ (οῦ. Τ(αὶ., Μετζο,, ΡΒ. [ Κε. δ᾿ ΨᾺ, 

τ (Οἱ, ΗἸ. ᾧ 75. 4 ὨΔὮ], Ἐοϑ., ἐσ αὐ, 

ΤΊ Ἐς. ΝΝε., (Βε. πῃ ΕΘ. δορά. Ῥ. χν, δῃὰ ἰῇ 2.χ.2. κἵἢ δεσγ Ν. 46; ΜΟΪΣΖ, 

)αλιυεῤγορά. 431.; Νον., Ματγί. ΤΊ Μδσγο. δύ 6. {Π| Ενν., Κα. 

οΟ ! 
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Ξ- ἀδὶ., Κῦ. 286 ἐἱ --- Ὁ) « «. θ)} Α βοιβενμδὶ ὑποοσητηοῃ Ἐχργοββϑίου ἰοῦ ἴδε 
ἱπηροτβ. ἰάεα; οἴ, 15. 1610 Νὰ, 69 Ἀϊ. 175; ΑΚ. 144; Κῦ. 324 ἃ --- Ὁ)... 050}} 
ΘΔΠη6 88 ρζεο. ὀχοορῖ ἴδαῖ με σορπαῖς τοοῖ 0 ἰ5 υβεἀ δ5 8.}]., [ἢ Ὁ Ἰηδίεδά 

οὗ Ὁ ου δοοουηΐ οὗ ρτεοεαΐης Ὁ οὗ π΄. --- 2ῷ. ὉΝ}] Ηετε ἢ ἱπιρῇ, ἴῃ ἃ οοπά. 

β6ηΐ, Δ5ϑ τη Ρ᾽ 8Π ἱπιβρΊΏΔΥΥ οᾶ86 τὸ κ ἀοιερά [Π6Υ ννετα ἴο αἀΐξ . .. Τὔῦ Βδπὰ 

τυοτφα [εἰς ἢ {Πα πὶι᾽; ΟΚ. 1τοὐ; Η. 48, 4; Κῦ. 300 «; Ὁτ. ὃ 143. --- 8. π3Π, 

“ΓΟ] κὩπ το 4 τοὐῥάγαιυ, ἀἰάε (ΒΌΒ.). “γρ, 68. Αταδίς κἄαν ββοννβ, πιεϑῃς 
ο εσυεν, νεῖ], 2γοίεεί, εἰς. ὙΠΕΥ τα ῥγϑοῖί δ ν συποηγπιουβ ἴῃ Ἡδεργεν, δπὰ 

ποῖῖθοσ οὗ (Πεπὶ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ ἴῃς Ο4]. δ3π, μονγενεσ, 185, ψ ἢ οἠς ἀχοερίίϊοη 

ψἤοτα ἰξ ἰ5 υϑεὰ ἤρυγαινε!ϊγ (70. 3839), αἰνγαὺβ υϑεα νυν τεΐεγεησα ἴο πλδῃ ; 

Ψ ὨΪῈ ΡΟ ἰ8 υϑεὰ ἱπαἰβοτιτϊηδίοὶυ οὗ πὲ δηὰ ἰπΐηρβ (οἴ. ΡΒ. 19 Ηο. 131} 

ση. 3139). Ηξκποε Ἴγῦ ἰ5 οὗ ποσὰ ἐγεχιθηῖ οσουτγγεπος [μη ΝΩΠ. --- 5525] 

Ουὑ δτῖ,, οἷ, Η. ς, 1. --- "ῬΡ .Ὁ]] Κοοῖ ρεσβδρβ8 Ὃ, “ἴο ἀΐξ' ουἱ " (5ο Κῦ. 11.}. 
970“ 

Ρ- 91); δοορῃαῖεβ, Αββϑυγ. φαφφαγε πὰ Ασαθὶς Δ γ ΞΞ στουῃά. Οἱ ἴοτγῃ 

(214ρε1) ΑΚ. 840; 54. 243,1); οσμδηρε οὗ Ἢ ἴο "" ἰβ ἔογ βακε οἵ δβυρβοῃγ; εἴ, 

ἴος οἴμεον οδϑὲ5 οἵ Ἂἰβϑι πὴ] ατίοη ἰὼ τεαμρ]οαῖοα βἴεσηβ, 39,2 ΞΞ 3323; Ὁ92 

Ξε 8909 (Κὅ. 11. 1. Ρ. 465). Τῆς νοτγὰ οσουῖβ ἰῃ ἔνα οἴβεὺ ρᾶββᾶρθ (Νὰ. ες 
ι Κ. 61δ. 16. 89 γ,1ὺ, Ἔ8 0} ἔπε ἀεποῖίηρ ἰΒς ἤοοτς οὗ ἃ Ὀυϊάϊπρ. Ηξετε ἰἴ ἰ5 
[86 ἤοον οὗ ἴῃς 568. ----4. ὈΓ2 1] Ου 5ΐ., ΟΚ. ςο σ; ου επάϊηρ ὕ.-, ΟΚ, 595; 

ου νον -ολδηρε, ΟΚ. ς9 ὦ, 9. --- δ. »)1ν}} ΤΏοτς 5 πιο ἔοτος ἰῃ Ἐνν.᾽5 ἰτϑδῖ- 

τηεηῖ οὗ ([ἷ8. } 85 πε γ) οὗ ἴπ6 οδίῃ ; οἴβεσ ροββῖ0]ε ὄἼχϑῃλρῖεβ οὗ [ἢ15 υβᾶρε 
δῖς Ἦο. 125 ο. 432 7ε. 2923 15. κτἷδ Ὠζ. 2251 Ῥς, γ119 8028, οὗ, Εν.8 μος; 

Η. 44,1 ἀ᾽, ττη. (4). --α Ρ)Ὡ)] ΤΏ ρΡῖορ. Βοτα 18 (ο]ονεὰ ΟΥ̓ 2), ἐ.6. ἱπυρί, 

ΜΙ 1 οοπ5., ἀπά [58 ὉΥ Ὁ ΝῚ (αἶθο πγὸρυ δῃηὰ πρρφυ). ΟΚ. 112 Δ' τερατγάς 
(8. σα86 (1.9. (6 ρὲ. ΠΥ ΘΟ 5. ἔο] ον ηρ 8Δῃ ἱπιρῖ. 1 ο0η5.) 88 ομς 

οὗ ἃ ἔονν ἰπβδίδποοϑ ἄπ ἴο οὐγοσ 1 ἴῃς ἰοχῖ, οὐ ἴο ἱποοζϑοῖ τηοάδθς οἵ 

εχργοβϑβϑίου ; οἵ. Κὅ. 366  ψῆο ἰγεδῖβ (ἢε ρῖςρ. 85 τείειτίῃρ ἴο ραβὶ [ἶπλε; 

Ἐν.8 3215. ἴῃ Απι. γ6 ν»ῆδῖ βθεῃβ ἴο ὈῈ ἃ 5 πη αῦ οᾶ86 Ῥσγονεβθ ΟἹ δχϑι- 

παΐοῃ ἴο ὃς αἰβετεηῖ, βίηος πθ2Ν} 5. εαυϊναϊεπί ἴο δὴ ἱποὶρίεηϊ ἱπιρέ. (Ψ.:.). 
ΤΒε ῥτοόρεσγ ὀχρίδηδίίΐοῃ 15 {Π15: [86 ρῖορ. ᾿ορεῖμεσ ν ἢ ΣΤΥ ΟΧΡΥΘ 5565 ποῖ ἃ 
᾿ἀεδβοτρίϊνα δοϊΐοη, θυϊ ἃ ίδοϊ οἵ ρεπογαὶ ὄχρογίθπος, ἃ οοηῃδίγυσίίοη ογα Δ ΠΥ 

ἀεποϊεά Ὀγ ἴδε ρί.; ΟΚ. τοῦ ἤ; Ὁγ. 8 12; Η. ιτ8, 3. Τῆς ψ Βοἷε ἐχργαβθίου 
ΞΞ “Ὦς οᾶυ868 ἴῃ6 δαγίἢ ἴ0 τηεϊ." ΤὨϊ5 νγὰβ [ἢς ῥγιποῖραὶ βζαϊειηθηΐ, τυ ῃςο ἢ ἰς 
[Ο]ονγεὰ Ὀγ ἄγεθ οδυϑε5 βδ ἢ ρἰνίηρ ἃ ἀεῖαὶ! οὗ [ἢ σοπουττεηῖ Ῥῃθπουηςμᾶ. 

ὙΠεβθε οἰδυδθ8 ἃγὰ ποῖ βιθογαϊηαίεα 85 οἰγουτηβίδητ αὶ οἴδυθεβ ννουϊὰ θα ὉΥῪ 
Ρἰδοίηρ ἴῃς 5υρ]εςὶ Ὀείοτε ἴῃ ῥγεάϊοδίε; ἴΠεῪ ἃτὰ οοπουττεηῖ δηπ σοδτγήϊηδίο, 

γεῖ ἀεβογρίϊνο, ἀμ ἤεπος ἴΠς ρῥῇ, νὴ Ὑ σοηδβοο, (-Ξ ἱπιρί.) 18 ετηρ] γα, [ἷἰ 
58 Ῥοβϑῖῦ]6 παῖ [Π]5 ρθου δῦ σοπβῖ. ροΐϊηῖβ ἴο ἃ ἰαῖα δῃὰ ὑποϊδβϑῖοδὶ ἀδία ίοσγ 
ν8.δ.6, -- θ. γΝ}] “ψὲς να, ἔγοτῃ [86 τοοῖ ἰάεα οἵ ὀέμαϊηρ (Ταῖαι. δυά 
Ατᾶπι. ὮΝ) οοτὴς ίουνς αἀἰβετεηὶ 1άθας, εδοὴ οὗ ἡ ἢ Τοσοῦτο Ὀαϊ οἤοα, νἱΖ. 

ὀμμεὰ (οἵ Ὦγ550Ρ), ἔχ. 1232}, εογιῤαμγ (οἵ τε), 2 8. 235. δα μας (οἵ οχ- ον), 

15. ς86, ἀηὰ Βετε ἴῃς μϑανβϑηβ, ας ὀοιρηεΐ ογ βέεαὶ ἑορείλογ ἐγμο α νατρῖ, ΓΙ. 
9 - 

Ατ, οί; .---Ἴι 0599] Οὐ 55-, ΟΚ. 87 α. --- κὉΠ] Οἴνεπ οοποεββῖνα ἔοζος ἰῃ 
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ΟΚ. 1:50 .--- Ὀκσυ ΓΝ] ΤΆς ἴοτος οὗ ἴῃς ροβίϊοῃ τρδὺ Ὀς Ἔχριεβεεὰ ὉῪ ρἰδοίηρ 

ΕἸ ΡΒ8515 οὐ ἴῆς ψογὰ "εγαεί. --- 8. 32 Ὁ0Ν7 ΑὮ δάν. οἵ Ἰ᾿ἱηιϊϊαϊίοη, τῷ σανε ζλαΐ, 

ἴῃς οἴδιοὺ οδϑ68 οὗ [8 ἀτὸ Νυ. 1225 01. 1.5 7. 493; αἷβο (δοοοταϊπρ ἴο ΝὟε., δῖ. 

ΟΥ͂Δ Ἵ. το9, Ὀν., Κιῖ, ἀηὰ ΒΌΒ.), 1 5..1Ὁ.-- κῬ} ον υπυβυδὶ ροβίτἴοι (εἾ56- 
ὍἜὮεΙα ΟἿΪΥ ἰῃ ὅπ. 3" Ρ5. 4958) οἵ. ΟΚ. 1132 ν; Η. 28, 3 πῇ. ᾧ; Κῦ. 3ς2 2, --- 

ὙΌΦ5] [πἴφῃϑ8. ἰηΐ, 408., δεγα ψετῖθ ἔν; οἷ, Ὠῖ. 1538. 15, 594 ε. 41δ, οἷς. 
(ΟΚ. ς3 6). 

8 15. Α ΙΑΙΘΣ γ0100 Οὗ ῬΤΟΙΑΐΒΘ. οὐ “15, (1) Α πιοάϊῇβοδίίοῃ οἵ 
ἴῃς ρῥγορῃβεῖο υἱΐογαησα σοηοοζηίΐηρ ἴῃς οχὶϊθ,  ϊο ἢ 5}4}} ποῖ Ὀ6Ὲ 
ἄοοιῃ, Ὀυϊ ἃ δουζος οὗ αἰβοϊρ!ίης, ἀδβίπιοτ!οη σογαϊηρ ὩρΡρο ἴῃς 
τὶ Κα ΟἠἱΪγ ; 95" Ὁ, (2) ΤὨοτα 1] θὲ ἃ ᾿ἰπίηρ ἃρ δηὰ τεραὶγ- 
ἴὴρ οὗ ΠανΙά᾽ 5 αῖ, πον (4||6ἢ, δῃά [Π6 δοαυϊϑιοη οὗ 4}} ἴμ6 τοττὶ- 

ΟΤΥ ΟΠ ΡΊΠΑΙΪΥ ἱηἰοηἀεα (οῸΥ [Ιβγδεὶ; οἷ" 5. (2) Τηοτα ψ1] Ὀὲ ἃ 
τεῖυγη οὗ πυπηετουβ Δηα ρῥ]εηΐεουβ Παγναϑῖβ, ἃ τυ] ἀὴρ οἵ οἰτ165, 

Δηα ἃ τερ᾽δηϊηρς οὗ νβαγασζάβ; δηα 15146] 5141} Ὀ6 ῬεγπΊΔΏΘΏΤΙΥ 
το δ ϑιδ ἰ5ῃηθα , οὐδ 

ΤΈ5 βεοϊΐοῃ 8 σοτηροβεὰ οὗ (ἢτες βίτορῃεςβ οἵ βἰχ [1168 δας. ϑΘίσορῃς 1ἱ, 

ἰηϊτοάμποςα Ὀγ ἴἢς ἱταπϑτίοη οἶδυβϑε, σύες Ζλαέ 7 τοί ποί τὐσγὶν αἰδείγον, ἐέε., 
ἔγΏ8ῃ65 [Πς ρσγουπαὰ ἔοτ ψνῆδί [οἱΐοννβ, νἱΖ. ΟἿΪΥ [6 ννοκεὰ οὗ βγδεὶ 541} 

ῬΘΓΒἢ ; δβίγορε 2 ἀδβογίθεβ ἴῃς Ῥο το 4] γε δϑια Ὁ] 5 ῃτηεηὶ οὗ 1βγαεὶ, ἱποϊυήϊης 
Πυάδῃ; βἴτορβε 3 ρίοΐυγοβ ἴῃς ργοβρευ  δηὰ ρειτηδπεηου οὗ τοβίογεα [53γεὶ. 

Ὡς οἰδεῖ τραβοῦβ ίοσ ἀδηυηρ ἴἢ}}8 βδεοίίΐοη ἴο Απποβ ἃ: (1) ἴδ τΏΔΠΥ 

Ἰιηρσυϊκιὶς δῆ 165 Ὀεΐνεοη ἴ δηὰ ἴῃς σψοσκ8 οὗ Χῖος δηὰ ρῥοβί- εχῖϊὶς {ἰπηθ5 

(δες ἐβρεοΐα!γ ΟΒο. Φα2. ς(ἢ δον. ΝἼΠ). 44 ὦ; ΜΝοῖζ, 22; Ὀτ. 119; ὨδΔῪ δά 

(Βαρίη, 4,32. ΧΝῚΠΙ. δ᾽; Οτίπιπ, δμγρίεα Αῥεμαϊΐεες, 91); ει. ΌΦΩ 
(ν.85), ὅτηο) (ν.3), νι (ν.1}), Π δηᾶὰ τὴ (ν.18) τοσέριὶο ῥέσα, ἴπε ἰἸαῖς 
ἔοτταυϊα Ὁ"Ν2 Ὁ"Ὸ) 2) (ν.18); ἴπ6ὶ ρῇγαβε δ "52; οὗ, Μαὶ. 3) ΜΙ. γ1} 15. ςτϑ 
]ε. 4635, ν ῃϊοἢ ἃτὸ ἰαῖς ραβϑᾶρθβ; [ἢς ΡὮταβϑο ΓῚΣΦ 212, ἡ ΠΟἢ 15. Ροβί- Ἔχ ]ς; 
ὙπδΝ, οὗ, 15. 4110 ς 27 ς45 669 Ρ5. 14)}32 70. 417; ὉῸ;» ἰ5 Ἰαῖετ ἴδῃ ΦΊΛ, οσουτ- 
την ΟὨΪγν ἴῃ 7ο. 1τῦ 418 15. 4935 (ἱ, 82; γι νη, οἴ, ΓΔ, 18. 4919; ),0 ἴῃ ΗΠ ΉΡΑ. 

οηἷΪγ ἱπ Νὰ. τῦ Ῥ5. 1ογῆδ; (2) 186 ἔδοιϊ [παῖ [815 ρίοΐυτε οὗ τεβιογαϊίοῃ 15 ἰπσοῦ- 

δἰβίεπι ἢ ΑἸ Ο8᾽5 ταρεδῖο δηπουησεπηθηΐβ οὐ επίϊγς ἀδβίγυσίίοη (οἷ, οἱ. 3 
91.417); (3) ἃ ἔδνογδθ)ς διττὰς τονναγὰβ [υἀ δῇ, 45 ἀϊβίίποϊ ἔγοπι 5γδεὶ, ἰ8 ποῖ 

οδαγδοίοτίβες οὗ Αποβ; (4) ἴδε επὶρῃαϑὶβ ἰδϊὰ ἀροη πιαῖεσίαὶ ὈΪεββίηρβ, δχ- 

ἰεηβίοη οὗ [ουτοτυ, εἴς. ἴο ἴῃς Ἔχοϊυβίοι οὗἨ δνεῦὺ τηογὰὶ ομαγδοϊογί βίο, 15. ἰἢ- 
ςοπϑίϑίοηί ψ [ἴῃς διττὰς οὗ Ατηοϑ, σῆοβε ννῆοϊε τπηεϑδᾶρα ἰ5 εἴ ΠΙςα]; (5) ἴῃς 

ἔδλεϊ ἰμαῖ [ῃε ραββϑαᾶρψε σοῃίδϊ 8 δοῆοοβ οὗ ἰαΐεσ νυ τἴηρβ, ἐφ. οἷ, ν.1} δηὰ 15. 11], 
γ δα ληά 1,ν. 265, ν.13ὃ δῃὰ 70. 418, ν.14 ἀῃὰ 2 Κ. 1039 Τε. 149 29. 3815. «48 6ς21 

κι. 2859 1.89 ΖΡ. 118; (6) ἴδε αργυρίῃθββ οὗ ἱγαπϑί(οη ἔγσοτη ἴμε δῃηπουηςδ- 
τηεηϊ οὗ ἀεκδίτυοϊζίοη ἴο ἴδ Ῥγοχηἶβε οὗ γεϑιογαϊίου ἴῃ νι, (7) ἴδὲ υδὲ οὗ ἴῃς 

1|6 Ὑτῦμ ἰς ἰπ ορροβίξίοῃ ἴο τὰς υβϑᾶρὲ δπὰ ἵἱμβουρῃὶ οἵ Αἴηοβ (4132 Ρεϊῃρ ἃ 
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αυσβιϊοηδ]ς ραβδαρε); (8) Απιοβ αἴ νγαυβ τεργεβοηῖβ (ἢς 016 Ρδορὶς 845 ττς 
οδ])εςῖϊ οὗ Ρυπιβῃηγεπῖ, Ὀυϊ οτα ἃ αἰϑι ηοῖοη 18 τηδὰς Ὀεΐνεεη τῆς τἰρδίεους 

διὰ τῆς 5ίπηεοσ ψὨΙΟΣ 15 ομαγδοϊοσίϑβιῖς οὗ Ἰἰδῖες ἱδβουρῆῖ; (9) ἴδς μαββαρε 

δε αιη8 ἴο ἰοοῖς θδοὶς Ἰροῦ ἃ γυϊπεὰ παιίϊοη (νυ8.1}-ὄ 4); (10) Απιοβ αἰνγαυβ ςοῦ- 

[οιηρίαϊοβ Δ οχὶϊα ἴῃ Αβϑυεῖα, ποῖ ἃ βοδίϊδυϊηρ διηοηρ ἴῃ6 πδίϊοῃβ ἃ5 Βετζε. 

(ϑο ἐφ. 8ία., νε., Οοτῖ, Μαγιὶ (Οεφελ. 191 δηὰ 2 οαεξαῤγοῤῥείο»ε), ὅπι. (ΑἸ. 
182); Πουίβϑπιδ (7.7. ΧΧΧΙΝ. 433), Οὐ. (Ξ μἰ. εἀ. 3, Ρ. 184), (Βε. (ΥΝῈᾺ5. 

ἔγορά. ΧΝ. διὰ Ξ}χ. αι. 1897, ὑρ. 44-47, δὰ 4..), Ῥτευβοβεη (ΖΑ Ἦν. 

ΧΝ. 24-27), Νον., ΟΑ5.,  οϊΖ, [ὅδτ, Ταγῖος (2. 8.), Βυ. (,2ετο. ξπ"ε.), Βαυ- 

ἀἰβοῖη (Ξ 52), Οτίσιπι (δέ πεγρίεα Αῤῥερπαϊεες, 88 Β.); Ὀὰϊ οἴ. Καὶ., Ὀτ., Μιι., 

Οεῖ. (ΡΡ. 24{.)» (ο. ( μέ. τ5ῖ εἀ.).) 
Θο6 ἰηϊεγργείεσβ τηᾶῖτε ἴῃς ἱπίεγροϊδίϊου Ῥορίη νἱτἢ ν.}; 50 δι. ΤόστοΥ 

(7»γ.582. ΧΝ. το3ξ; οἷ. Θοῦναι γ, ΖΑ Ἦ. Χ. 227; ϑεδβεοιηδηῃ, Ὁ. 15), γ8ο 

Βᾶν65 ν8.8.10 ἔοσ Ατθοβ ὈΥ ρῥγιηΐηρ ἴμεπὶ οὗ ἰαῖοες δα τίοηβ, νἱΖ. ν.85, αηὰ τὩς 
ἰαβϑῖ οἴδυδβε οἵ ν.93, ν᾽ ΔΙ ἢ ψετε δα δὰ ἰῃ ογάεγ ἴο ργερᾶγε ἴδ! ΨΔῪ ἴοσ νβ." 

9. 5] (ὃ σύντριμμα -Ξ Ὁ (80 αἶβο ΕἾἘ.), 45 «Οσιια. 05. Οεῖ. Ὁ (7), 

οὗ, 15. 1γὅ.-- 10. 1.Χ.ν0}}] (Ὁ τελευτήσουσι; ἘΠ νιογέδρδ; Γ᾿ Ὅλο -- - γι] 

( τὰ κακά. --- Φ2)Γ] Ἐεδὰ π (8. δῆΥε., ΟΑ5., Νον., ΤΌΣΟΥ, Ὦσ., Οοεῖ 

Ἔνι. ΕἘΠ}., Οεῖ., Μαγ). Οἱ. Ηἰ. νψῇο τεδὰβ τ 85 ἰπ 1: (ἢ. 2112 70. 4118, 

Δα οἱΐε8 {86 5βυ ρβεϊτυϊίοη οὗ 02) ἴοσΥ 2) Ὁ ἴῃ 1 85. 1435. --- Οὐ Γ Ἐεδά οτορ, 

βίποε ΗἸΡὮ. οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ Ὁ. 418 (50 νΥε., Τοττον, ΟΑ5., Νον"., Οοτὲ ξντε., 

ΕἸΒ., Οεῖ., Ματγε!). τ Ὁ) 222] (Ὁ ἐφ᾽ ἡμᾶς. Ἐδδὰ Ὁ} (80 Ηοδῃι., ΝΝε., Ον,, 

ΟοΥ ἤνι., Τόσον, Νον., ΕἸῃ., Οεἴ., Μαγῖ). Ἐϊεάθὶ, 2)υ}}3. ---ἰὶ]. Γ50] 

ΖΦ ν"»ἘὋι κρλοδ, Ηοήπι. γὴξρ δπὰ τος (8ο Ῥγεύβοβθη, ΖΑ͂ ΨΥ. ΧΝ. 2ς; 
ΘΟ ΑΙ, ἐδϊά. Χ, 226; Ουῤ. Αἱ επὰ οἵ ν.ὦἢ} Ὁ αἀά8, ἼΥῊ ἼΥΙ πυ; οἴ. 

Ὁι. 327. -ττο ΓΟ ΠΥ ΠΣ 0] 46. 3 τῇ. Ρ]. βυβῖχεβ; Ἐ, ἴου "“ἴο, σρεγέμγας τιμγογανε 
45. ε. ῬΡΘΊπν ΤΥ 9 (50 ΟΥ., 4]., Νον., ΕἸ8., Οεῖ., Μαιῖ). --- 13. γρ] 
(Φ ἐκζητήσωσιν -ΞῷΓ ἸΦΡΥ, -- ΟΥΝ ΓΛΝΦΤ ΓΝ] 65, οὐ ἰὴ ὮΝ, οἱ κατάλοιποι τῶν 

ἀνθρώπων (ΞΞ ὉπΝ), δηὰ ἰπβεγεϊηρ 85 οὐ). οὗ γϑντν ἰπ βοῖὴς Μ85. με, ἴῃ οἴ πεῖβ, 

ἐξ. ΘΑ, τὸν κύριον; ςἴ. Αοἷβ 1517, --- ὉσΟΡ. .. ἼΦΝ] Οτ. θην. (6 ἐφ᾽ οὖς... 

ἐπ᾿ αὐτούς; ἜΪ 40 φμοαῖ . . . τέ7 405. ---- ΓΜ] ΘῈ Ὁ]. --- 18. Ψ2}}}] “Φ υν,3 
Ξο σὴ (ὃς.). τον ἼΣΡ9 ΦΠ] 6 ὁ ἀμητὸς τὸν τρυγητόν. Μ᾽οΪ. Ξιιρ. 85 Ὀδεὶβ 
οὗ  ὍἼΡ3 ΦνηΠ, Ὀυΐ ΦΛᾺΠ ΞΞ “ἐδα ἐπι, ΜΝ Ἀ11ε ἀμητός τε λαγυέοί. Ὧ ΚΎΥΠΣ ποτὰ; 

μ. ἰαλοῖ, 7551. Οεῖ. πα. Ουη. 2 ὌΧ. -- ὙΠ 3 Ὁ.22)» 10} 6 καὶ 

περκάσει ἡ σταφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ, Ροτμαρ5 τοδάϊηρ 23 ἔοσ Ὑνι; οἴ. ΕΣ. 4),13 

(Νο}.). 2 ἘΤΟΝ μὰ βεὰς; οἴ. Φ πγν Ἢ ΚΒῸΞ 22} ἜΣ. --- Ὁ} 
ΖΦ, ἰτοεῖγ, ΓΛ ἼὝΔΠ. -- ΠΔΊΟΓῸ] ( σύμφυτοι ἔσονται, Ρεῖβα τεδάϊπρ ΣΌΣ, 

οἵ, Ηο. 118 (Νο1.); Ἐ εὐὐἰὶ ἐρρ, Ὁ Ἱπθῃν; 2 «δι }..-- 14. ΓΊΌΦ)] 

(, ἰτεοῖγ, ἠφανισμένας. ---1δ. ἸΦΓ2)}] ἘΠ ευείίανε ἐος. ---᾿ ὉΓΟ ἽΝ] ΘΝΒ ομῃ. 5υ8. 

-- γπῦν} (ὁ ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ; Ἀξδηοε ΟΥ. ΓΊΝΩΣ ὙΠΌΝ. 

9. 20» δελο 7 εογινιαηα 7 Τῆς Ἰαῖοσ νυϊῖοῦ Ῥσδβοσνοβ ἴῃς 
σΟΠΠΠΌΠΥ οὗ δχργαϑϑίοη, ΟΥ̓ ρἰδοίῃρ ἴῃς νοζὰς ἴῃ ἴῃς τηουτῇ οὗ 
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Υγαγνψοῆ. Τῆς ἱτπηρογίδησς οὗ ἴ6 υἱΐοσδησα ἰ5 ἰηἀϊοαϊοα Ὁγ τἢς 
ι:56 οὗ δελοίά. Τῆς ρδγιςοῖρ]θ σταργοβθηῖβ ἴῃ6 δοίίΐοη ἃ5 οἡ ἴῃε 

Ῥοϊηϊ οὗ οσουττθῃοα. --- 7 τοι δ τλαῖε {δε ἀομδέ οὐ 7 ςγαεὶ ἀγιοηρ αἤ 
26 παὔομϑ) ἘΧΘΤΥ 5 γά 6} 116, ροοα οΥΓἹ ὈδᾺ, 5}.4}} Ὀ6 βυδ)εοιϊθα ἴο 

(ἢ 6 ἀϊ5ΟἸΡ]η6 (ηο ἰοηρεσ ἀοουλ) ψῃ]ΟὮ 15 σοπλίηρ. [πηβιδδα οὗ ἃ 

ῬΑΙΓΟΌΪΑΙ ΡΘΟΡΪΟ, διηοης ΨΠΟΠΊ Ι5.ΓΔ6] 15 ἴο γὸ σδρίϊνα, ἃ5 6]536- 

ὙΠΕΙΟ, [6 ῬὮγαβα “ 411 ἰῃ6 Πδίϊοηϑ ᾿" ΟΟΟΙΓΒ, 85 ἴῃ ἰδίου ὑσορῃοῖίϑβ ; 

οἴ. 76. 43) ΕΖ. 265 --- πρό ας ομδ σλαξζές τοί α εἰευε] ΤὨΒ 5ίανε 
15 ΟΥΪΠΔΙΪΥ σοηϑβίσαοϊἝα ἴῃ ϑ0 ἢ ἃ ΨΑΥ 25 ἴμαΐ (ἢ6 μοοά ρταίῃ 15 

τοϊδι θα, ψ 16 ἴῃ6 ἰχὰϊ ρταίη, ἴῆ6 ἀμ5ῖ, ἀηα οΠΔΗ͂ [4}1] τῃγουρῇ ἴο 

186 στουηάὰ ψ ἤθη [ἢ6 5θνε 15 ϑΘῇδΚεη. 80 ἴῃ σδρΈν! 5 ἴο Ὀ6 ἃ 

ΤΘδῃ5 οὗ 5 ἰὴρ οὔἱ οὗ 526] 41} [ῃῆ6 ψιοκοα δηα ψογίῃ 655  ἢοῸ 

Δ16 ἃ αἴδρταςα δη οἤδῃσα ἴο ἴῃ6 ἴγτῃς ρδορῖίςα οἵ Ὑδῃνθῆ. --- 4 πὴ 

ποῦ ὦ ζεγμο τἀλαί “421 Τῆς ροοά 5}.4}1] γεσηδίῃ ἴῃ τῇς 5'δνε, 2.6. 

ἴῃ ΟΧΙΪΘ, Ὀυϊ ἴῃ6 Ὀδά 5}4}1] (411, 2.5. ροῦιϑῆ. ὙΓᾺ Ξξ Κούηδὶ οΟΥὕ 

ΡΕΌΡ]Ε ; εἴ. [6 [Ο]]ονηρ νὶοινβ : (1) μὲ ἴῃ6 παϊΐϊοῃ 15 δηισεὶν 

Ἑομαδῆ, " (2) ἴμᾶῖ ὙΩ Ξξ 5114}} βἴομθς ψῃϊοἢ τοηιδίη 1 1[ἢ6 

ψῆδαῖ, ποῖ ομα οἱ [θη 5ἢ.411] (4]} : 70 (3) τῆδϊ ᾿ἴ τηϑδῆς ἥστῃ δηά 

8014 ρταίη, 2.5. βοιῃθίῃϊηρ ὑγοϑϑοά τορθῖῃοσ : (4) ἴῃμαϊς 262ῤῤἠ 

-- ψ] Κα, γγῦο 504}1] τουηδίη ἴῃ ἴπ6 βίανθ, 2.4. σδρενιγ, ψ ἢ1]Ὲ τὴς 

ΠρὨϊδουβ [4}} ουὖἱν ΟΥ Ἔβϑοᾶρε ; ὃ (5) ἴῃδϊ ὙΠΓα Ξξ ρίουβ, γῇο δα 

Ὀουηά ἴῃ ἃ ὀωμαΐς ἴμδῖὶ [ΠΘΥ πᾶν ποῖ Ὀ6 ἰοβί.! [Ι͂ἢ ἔανοσ οὗ ἴῃ 

ἰηϊοσρσείαιϊίοη οἵ ὙΠ δ5 σταίη ἀῖὲ: (1) ἴῃ δςϊ {παΐ νῃδϊ γϑπλδὶ ἢ 9 
ἴῃ ἴῃ 5ἷανα ἰ5 [ὴ6 ροοά εἰοπηθηΐ δεςογαάϊηρ ἴο ἴῃς ἀδβοσιρίίοη ἤθσα, 

ΨΏ16 τῆς Ὀαά [4115 τ[ῃτουρῇ ; (2) ἴδε ἸΙάδα οὗ ἀεϑίγυαστοη οουϊά 

ποῖ Ὀ6 Θχργεββοα Ὁγ ἴῃ6 ἤρυγα οὗ ῥγϑϑθγνδίίοη ἴῃ [Π6 5,6νβ, ΠΟΥ 

ἀε]νογαπος ὉγΥ (Α]]Ππρ Ἰτουρἢ ἴῃς 5ἰθνε  --- 10. 4, 2ε σεἰμπερε 
ΟΓ νιν 2εοῤί]Ὶ ΤῊΪΐδ 15 τῆς ροϊηϊ οἱ αἰβεγθηςδιίοη. [1 οσδηηοῖ 
τη6ΔΏ, ““4}] τὴρ 5ἰηΐα! Ρδορὶς," ΒΚ ἃ τπουρῃξ ΤοτῈ Πδίυγα γ ἐχ- 

Ῥτγοϑϑϑά τῆσουρῇ δὴ δά͵εοῖϊνθ. Ὑῆδβθα ΒἰΠΠΘΓΒ τησϑῖ Ὀ6 τατηονϑα 

[σοῦ ρῃ τἴῃ6 Ῥγοοθθα οὗ 5 ίηρ ; ἃ νἱοϊδηΐ ἀδθαίῃ ανναὶϊϊ5 ἴῃ 6ῃ]. --- 
Τίρασίεγ «λα πού φομεὰ 97, ὀφζαὶ μ“5] Ἐρυ οἤδηρε οἵ ἰεοχῖ, σ.5. 

“ ΟμΔι. ἘΜετο., οϑβ. 1 Βα. 
ᾧ Ηοβπι., Ῥγευβοῆοη (ΖΑ͂ ΜΚ. ΧΝ. 24). ΤῊΪΐβ ἱπίεγργοίδοη συρροϑαβ ἴῃς 5ίενα 

τεϊειτεὰ ἴο στα ἴο Ὀς ἴῆε ΑἼγόα ἀσβογί θα Ὁγ ὉΝ εἰζϑοιοείη, ΖΡ ν, ΧΙΝ. τ Εἰ, 858 

δίαυα ὙΠ ἰάγσα πιεϑἢθϑ ἱπῖο ν᾿] ἢ (ἢ6 ρτδῖῃ ννὰβ ἢγϑὶ (σον ἰῇ ΟΥ̓ΘΓ ἴο βούθθῃ ουἱ 

οὗ ἰἴ 95π|4}} 5ἴοῃϑϑ, οἱοάϑβ, βῖγαννβ, δῃ ἃ ἱπιρεγίθοι Υ [τ ϑ σα εδγϑ, νν ἰςἢ σου]ὰ ποῖ Ὀς 

Ὀϊονη ουὖἱ Όγ ᾿τονὶηρ ἴἢ6 σταίη ἀραϊηϑὶ ἴῃς πὰ. (Οἱ, Εσοΐυ5. 274. 

Ι Η-ς5. Ἵ 50 Νον. 46 Τοττογ, 782. ΧΝ. τς4 1. 
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ΕῸΣ ἃ 51: γ}18Γ δἰτὺᾶς οὗ τη οὐ τῆς ρατὶ οὗ [Ὡς νὶοκοά, οἴ. 
Απι. 6δ, Τοοκίηρ ἰογινασα ἴο Ὑδανε ἢ 5 ἀδΥ 85 ἃ τἰπῆς οἵὗἉ Ἰογ δηά 
Ὀ]εσϑίηρ (οἴ. 518), [ΠΟΥ ΘοογηδΥ τείυβδε ἴο δεεαὰ [6 ῥτορμοεῖ β 

ΜΔΓΗΪηρ5 οὗ οδίδιηγ. ΚΝ1Ὲ (ἢ]5 ρῥἱοῖυτα οὗ Ὑδῆνεῃ 5 ἀΔΥ 85 ἃ 

ἔπη6 οὗ αἰβο ρ 6 δηα ρυτβοδίίοη τοϑυ ηρ 1η ἴῃ6 ῥγεβοσνδίιοῃ 

δηὰ 5ιγεηριοηίηρ οὗ ἴῃς τὶρῃϊθουβ, ἴῃαὶ οὗ Απιοβ 15 ἴῃ βίης 
οοηίγαϑί ; οἵ, οἶδ 9 89.101... 11 725 τλαἱ 4αγ}] (Γ΄. ἰλε τπιτοάυο- 
[ΟΤΥ Ρῆγαβε ἴῃ ν.} 5, ἀηα τῃ6 οσουτσγοηςα οὗ θοϊὰ τοροϑῖδεσ ἰὴ 81. --- 7 
«οἱ γαΐτό τ ἐλς ἀμέ οΓ δαυϊα  "ΤῊΪΒ Ἔχ γ βϑίοη ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΚΒΘ5 (ἢς 

6ΧΙΪΘ, ἕοσ τἰῃ6 ὨανΙάϊς ἤοιιδ6 15 δῖα τοαυςεδα ἴο 4 δυῖ; οἷ. ΗοῆΗ͂- 

Δ ὴη (Ὁ...) ψῆο τοδᾶβ ἀψς, δῃᾶὰ ἱῃῖογργοῖβ (ἢ6 ρῆγαβθ, ποῖ ἃ5 

αν τείθγεηςα ἴο ἴῃ6 υηΐϊοη οὗ ἴἢ6 ἴνο Κιηράομηδ, Ὀυϊ 85 ἃ 

Ρἰσῖατα οὗ τῇς σοπληρς τοϑιογαϊςοη οὗ [ἴἢ6 5) Πρ] 1οἱὙ οἵ Πανιάϊς 

ἄαγϑ ψῃϊο ἢ Απιοβ ἰονεά, ἴἢ6 κῶς οὗ Πανια Ῥεΐῃρ σοπίταςῖεα νὴ ἢ 
1η6 ραΐίαοοϑβ δηᾶ ἰοτγῖβ οἵ ἴῃ6 ἂρὲῈ οἵ Τγοῦοδῃι. ---- 3 με] 19 ας ἐπ 
26 ἀαγς 97 οἰ] ΤὨῊϊθ ψνουϊὰ Ὠαγάϊν 6 δρρτγορτίαϊθ ἰῇ Απηοϑ᾽ 5 

ἄδγϑ, Ὀυϊ ΘὨΓΓΕΙΥ 50 ἴῃ ἰδίαεσ {{π|65..----12. Ζ7Ζἀα ἦεν νιᾶν 2οςϑεες 
δἄῴδε γορηση 97 Φαονι απα αὐ τὰς παδοης] Οἱ. 5. όο. Τηϊβ 
ὨΟΒΌΠΥ ἰονγαγάβ Εάοηι ἰῃ ῬΑγΠΟΌΪΑΙ 5665 ἴο τοῆσοϊ ἴἢῆ6 ζε 6] Ἰηρϑ 

οὗ ([ῃ6 Ἔχῖ!ς ρὲ; οἷ. ΟΡ., 15. 64..5, εἴς. ΤῊΪΒ ρο] τοδὶ ἐχα]ϊαϊίοη 
οὗ Ιβγαθὶ αἱ ἴῇῆς. δχρϑῆβα οὗ ἴῃ ῃδίίοῃβ ἰῇ ρϑΏεγαὶ 15 5ΙΣΔΏρΡΟΙΥ 
ἀϊδεοτάδηϊ νι τῃ6 τοδοῆϊηρβ οὗ Απηοβ : οἷ. ν.ἷ, -- ἸΡΔίελ ἀγε εαὐκα 

ὃγ ν»ῖν παρι9)] ΤῊ 5. ἀοθβ ποῖ πηθδῃ “ ἴποβε ἴο ννῆοπι ἢδ 5}.4}}] ἢν 

τονϑαὶ θα ἢ15 ἀϊνίηθ ἡδίυγο, δηα τηδηϊδοιϊθα ἢ 561 { δ5 4 σοά δηὰ 

ΘΑΝΊΟΌΓ ̓̓  ; ἢ ΠΟΙ ““ἴῇοβα ῆο ἔνα Ὀδθὴ 50] 6 ΙΏΉΪΥ Ὀτοοϊαϊπηθα ὉΥ 

δπι 85 ἢϊβ ὈΓΟΡΟΓῪ ΟἹ βυ )]οοι-ἰἀηἀς, γῇ] ἢ νὰ9 ἄοηθ ἴῃ ἢϊς 

Ὀτοτηἶθα69 ἴο ϑγδ6] δηὰ ᾿ανια᾽ς ἤοι56᾽ , 7 Ὀυϊ τοίου γσαίπου ἴο ἴθ. 

τουρῆς (εἴ. [6. Ὁ τ. 285. 2 5. 123) τῃαὶ δὴ οὐνηδσβ πάῖὴθ ν}}} 
δάδετα ἴο Ψῇδϊ ἣθ οηϑ, ἀηα ἴο ἴῃ6 ἰδοΐ (ἢφὶ αν δά δοίυδ] 
βυθαπεα οχίθηβῖνα [οστιτοτυ δηα πηδάθ ἰἴ βυ θπλἰϑοῖνα ἴο Ὑδῆν ἢ. 1 --- 
18. 7Ζλε δῴερλνιαπ τλαί ουσγίαξε τᾷς γεαῤέγ, εἰς. ΟἿ. 1,}. χ) 65, 
ΡΙουσῃίηρ δηὰ τοαρίηρ ν}}} ρ τα 55 οἰἴοδα Προὴ ομδ δηοίῃοσ, ἴδ 6 {πὶὸ 

οἵ τἱρθηΐηρ Ψ}]1 Ὀ6 50 5ῃοτῖ; Ὀείογα ἴῃ ἰἈΥΠΊΕΓ ἢδ5 ἢ]5 Ἵσσορβ δ] 

ΒΟΉ, ἴἴ Ψν}}}} Ὀ6. {ἰπ|6 ἴοτ ἢΐπ ἰο Ὀδρίη γοαρίηρ ἴθοβα ἢγβι βόνῃ. --- 
“πῶ 116 Τεαίεγ 97) σγαῤές ἀΐνι τυὴὰο τοινείλ τεεα Ἴ 1.ε. ἴῃ νϊἱηΐαρε 

Μ}}} Ὀ6 50 Αρυπάδηϊ [ῃδϊ 566 ατπχα νν}}} γίνε Ὀδίοσγο {πὸ ν]ηΐαρα ἰ5 

.“ Ἰζο, ΤΟ τ, ΤΝον. 
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δΒηϊσηθα. Μιηίΐαρε Ῥαρίηθ ἴῃ ϑερίθ οσ, τ ἢ}16 βοοάξζιτλθ Ὀδρη5 85 

Βοοῇ 85 ἴῃ6 Οοἴοῦου ταῖῃβ ἤδνθ τηδαθ Ὀ]ουρ Ωρ ΡΟΒ510]6. -- 454 

26 »ποιρραΐης σα ὥγοῤ στυεεί τυΐμε] ΟἹ, 70. 3.8, ὙΠῸ νἱπεγατγάβ 
ὍΟΓΕ ΘΟΙΏΤΏΟΗΪΥ ὈΪδηϊοα οἡ ἴῃ6 τηουηΐδίῃ 5100 65. --- 4π4 αὐ ἐλ 

δι «λαΐ νι} Τὰ ΝΠ] ΡΡΘαΓ 85 [που ρὰ ἴἢ6 ἢ1118 [ποι βοῖνοβ ΤΟσα 

Ὀεϊηρ ἀἸβϑοϊναα ἴῃ ἴῃ6 σορίοιϑ βίγεδίηβ οὗ νης ἤονηρ ἴτοσλ [86 
νἱογαγάβ οἡ [Ποὶσ 51465.--- 14, 7 τὐἱἶ αΐ ὀαεξ 2ε καλήν οὗ 
»»ν φεοῤί] πὰ Ηο. 6", δηά δνδσυσίσθγα ἴῃ ἰδίου τ ηρ5 (2.4. εἰον 

[γηθ5. ἴῃ 76., ἴἤχθε [{π|65 ἴῃ ΕΖ., Ὠι. 20 Ῥ5, 1261: 1,4. χ'' 5. τ47 
5.35 ΖΡ. 27 32), ἐχοερῖ ἴῃ Ὁ. 4212, τῇς ρῆγαθε ΣΊΞΩΦ ΞῚΦ τῶδυ Ὁ6 
δίνοῃ [ἢ ]5 πιδδηϊηρ (2.2.). Τῆβ οἴμοσ ᾿Ἰητοσρτοίδιίοη ἤμέγη ΖΦ 70γ- 
“γ6 ({47Ὁ111.0) Οὗ »,}) εοῤίσ, Ὀα5θα οἡ 16 ἀδγίναϊίοη οὗ ΓΞ τοι 

ΣΦ ταῖμποσ ἴδῃ ΠΩ, 15 ἰανογεα ΌΥ 90πγ6 βοἤοϊασβ (ν.2.). ΤΠ6 Ἰατῖοσ 

ΤΑΘΔΏΪΏΡ 15 ΤΟΥ σεησγαὶ. [Ι͂ἢ δἰ Γ σα56, ([ἢ6 ροβῖ- εχ! ]!ς οτιρίη οὗ 

1015 υἱζοσδῆςα 15 Οἶθαγ ἰὴ νον οὗ [η6 ἀεδί4:]6α ἀδβοσιριοη Ὠϊοἢ ἔο]- 

Ἰοννβ, ἃηα βθϑῖηβ ἴο ἢανα Ὀδδθη νγἊίθη 1η ἴῃ6 ᾿Ιρῃϊ οὗ Ἔσχρϑγῦίθηοθ. --- 

Ζ φν «λαΐ γεῤιωῖ τυαείς εἰές απα ἑπλαῤΊἧῥλορ» (ί. 76. 3.3.9 19, ς 43 
6: ὍΠε ορροβὶϊε 15 β586εῇ ἴῃ ΖΡ. 1: Πιϊ. χ,ϑ.- 454] 12λεν «λαΐζ 
2ζαηΐ υἱπιεγαγας απο ὐγίπξ ἠλεῖ» τοΐης, πα ἤὰεν «λα νιαξζό σαγαΐξηις 

(1.2. οτοθαγάςθ), σπμα φαΐ ζἀεῖγ ,γγμ11] ἘΕῸΓ 5ἰ τη] ἰ46α]ς οὗ τ[ῃ6 
ἴτε 866 15. 69 Ε2. ,85, δηᾶ ποῖβ ἴῃς σοῃίγαβὶ Ὀείναθῃ [ἢ 5 
Δα ΑτἸηοϑ᾽5 οὐτοοῖ, 45 5ἷ, οὗ, Πι. χ839. 9 ΖῥὈ. 13, ---15. 7 «ευἱζ 

2απὲ ἠάονι τῤοη ἐλεῖγ πα] (Οἱ. Ηο. 253 7ὲ. )χ4΄ 325 4219 4.5 
2 5. η}9 15. 603 70. 3.) ΤΠ παιϊοῃ 15 ὮδΓΟ σταργεβοηϊθα ἃ5 ἃ [γε 
(οἴ. 5. 1τὅ).-- 4.4 ἐλέν «λα πο σραΐπ ὁφ ῥέμεζεα τῷ ,ρον»ε τἀείγ 

ἐαμα τυλίελ 7 λαῦς ρίνεμ {λθ»ε] Α Ῥτγοιηῖϊβα οὗ ρειτηδηθηΐ ροϑββθϑ5- 

βίοῃ, 4υ4]18 64 ὈΥ ἢο σοπάϊτίοηβ ; Ὀαΐ ἴ[Π6 παίίοῃ 15 τῃουρῇἢϊ οὗ Ποσ6 

85 τρῃΐδουϑ, δηα {ποσζείοτα εη͵]ογίηρσ ἴἢ6 ἴανουῦ οἵ Ὑδῆνεῇ. --- ϑαίζ 

γαλευεᾶ τὼν σοά ΚΓ, 412 15. 41 κ 27 54 665, ΤὨΪϊΞ 5 ἃ ρῆγαβε 
ὀχρσοβϑῖνα οὗ ἴῃ οἷοβα σεἰδ! ! ο δ Ρ ΠΟ Οχίϑιηρ. [115 ηοΐ υ56α 

ὉΥ Απιοβ. 

9. »0υ [Ιηάεΐ. ἔγεα.; Πτεγαῖγ, ἧς σλαξόη, τς 500]. “ ρταὶπ ̓  Ὀεΐῃρ ὑπάοε- 

βῖοοά. ---- 223] α,λ, ΑΡΡδγδη  ἔγοπι 29 τ ἰηϊεγῖνί πο, οᾶνθ. ΤΏ 56 6 ΠῚῈ5 
ἴο ὃς πο 5υηιοεϊοηϊ γεαβοῦ οἡ εἰἴπον ἰαχὶ σορταρϊοδὶ οσ ἐχερεῖίοαὶ στουπάϑ ἴο σοη- 

Φι πδοῖ ἰξ Ἡῖτη [Πς πιοάοτη ψοσε, ἀεβοτίδεά Ὀγ γγεϊβιείη, ΖΦ». ΧΙΝ. τ--).-τ 
“ 

Ὅ1} Εἰγπιοὶ. ἀποογίαϊῃ; Ρουθ ρ8 ἔγοπῃ ὙἽΣ τῷ “0 27γέὲ5:5 Ἰοροίλεγ. Τῆς τλεδηϊην 

2εῤδίο ’ιβ ἀββυγτεὰ ἴου 2 5. 1718, [ἢ6 ΟὨΪΥ οἴδεῦ οσουττεηςσθ. Ογαὶρ ο7 ἐο7ε 5015 

ἴδε ρῥγεϑεϊ οοπίεχι Ὀείίετ. --- 10. .Ὁ} '᾿ΝὉΠ] Ῥαγι τὶν ρεηϊοῖνε, ΟΚ. 128 ἐ; 
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ποῖ “ΤΥ 5'ηξϊ ρεορὶς" (80 Τοστεῦ), οἰ. δ. ὃ 24 α. --- 2.7] ΗἸΡὮ. πενεῦ 

ΟΟΟὺΓ5 ΟἸβανν μοῦ τηοδηϊη ν᾽ “ ἄταν πραγ,᾽" Ὀυΐ ταῖμεν τ οδυβαίϊνα οτος, “ ὑπ ηρ 

Ὠςδτ," Ηδπος ἴδς οτἱρίηαὶϊ σοηβοῃδη 8 Φ2Γ βΒῃου!ὰ ργορδῦὶν Ὀς6 ροϊηϊεὰ 858 Οἱ]. 
ἸΚεννίβε ΟΥἿΡΓ] τυϑῖ ὈῈ ρῥοϊηϊδα 85 Ρὶ.; ΗἸἰ. οσουζβ οἡΪγ ἴῃ 0. 418, σβεγα 

αἰβο ΡΙ. νγᾶϑ8 ῬσοῦδΟΪΥ οὐἱρίηδὶ (30 ὨυΒπ1). --- Ὁ) .}»2}] ΠῚ ΞΟ "»ὰ] τεϊαϊηςά, " 15 

ἴο Ὀε εχρίαϊηεὰ 845 σούῤμιο ῥίερῃα, βἰπος ἽΡ2 18 τερυϊδαυν υϑεὰ ἴῃ 50. Ὀείοτε 

βυῇ. Βυϊ (1) [Π]5 ἀὑπυβυ8] ροϊπτίηρ, (2) [86 ἱπαρργορτίδίεῃςβϑβ οἵ τἢΐ5 ρσερ. 

δες ἴῃς νῦ8. υϑεά Βετο, δηὰ (3) ἴδε τεπάετγηρ οὗ 65 (Ὁν.:.) ΞΒυρροτῖ ἴμε οὔδηρε 

ἴο ὩΣ Ψ δάορίεά Ὠετε. Τλε οδ]εοϊίοη οἵ υπ. ἴμᾶὶ Ψ ἄοεβ ποῖ εἰβενβεγε 

οσσυγ ΜΠ βυβῆχ οὗ 1 Ρ. Ρ]. 15 οὗ {π||6 ἔοτοα. --- 11, Γ50] ὕβεά Βετε ἤρ. οὗ Πε 

[4116 αν  ἀϊς ἀγπαβϑῖγ; οἷ. 115 υδὲ ἴῃ 2 5. 2213 οἵ ἴῃς οἱοιιάς 45 ἴδε ἀνεϊϊηρ- 

Ρΐαςς οὗ Υδῆνε. ΤᾺ 8 15 ργείδγδθϊε ἴο ροϊηϊτίηρ ἰϊ 85 Ρ]., ἢ Ἠοβτῃ. (ν.:.), δδὰ 
τα αυΐγαβ 1655 σδηρα ἴῃ ἴῃς [ο]] ον ηρ Ξυβῆχεβ, ἱμνοϊνίηρ τϑγεὶγ ἴῃς τοδαϊΐϊηρ οἵ 

ἸΏδϑς. 86. 5ι 8, ᾿πβίεδὰ οὗ ἔ, ΡΪ. ἴπ Ἰπηχῖρ, νβεγεδβ [με τεϑάϊηρ ΓλξΌ περεββί δε 

τεδαϊησ ᾿πΠΌπ, δπὰ 1..)2, δηὰ γῦρο), Ῥεγμαρβ, βοννενεῦ, ἰξ ἰβ Ὀεῖϊϊες ἴο 
τεδὰ 41] (Ὦγες βυῇ, ἃ5 ἔδιη. 35.» ψ ἢ ὟΝ ε., δῃὰ τείεσ [ἢετὰ ἴο 30. ----- Ἴ7]] ΤᾺΘ 
σεγίδέϊο ίομα 15. ἃ αἰβι οἰ νεῖν δῖα οπαγδοίεσβις, ποῖ Ὀδοοταϊηρ συξίοπιδῖῦ 

ὉΠ|}} [86 οἷοβε οὗ ἴῃε ἰουτῖ ἢ σεπίυγΥ Β.0, [πη 68 ἱξ ὀοσουτβ ἀραΐη, Βαϊ ἴῃοτς ἰϊ 15 

σογίδ! Υ ἃ ἰδῖεγ δά ϊτίοη, ὅες Ἑοκατσγάϊ, ΖΩ͂ "7. Χ111. 89 ἔ.; εἴ. ΒΒ. τὖν.; 

ἴον ἴῃς 5βίδιϊκιῖςβ οὗ ἴῃς ἔπτο ἰοτιηβ οἵ υεὶτηρ (πε ἢδπιο, 5ε6 Βοηκ, ΖΑ͂ Κ΄. ΧΙ. 

127 Π{. -- ὉΓΌ.5] ανλ.; ἃ ρῥαβϑὶνς Ῥῖορ. ἰογτπιαϊίΐοη (Βαγὶ, λ᾽)8. 126 2), ἕτοπι 

ὉΠ ΞΞῷ “ἴο ἴεαγ ἀοννῃ." [1{ἢς πιᾶβο, βυβῆχ ἈΝ τεϊδϊπεὰ ἰδ πγυκῖ Ὀς ἐχρ᾽αϊπεὰ 
85 ἱπῆπεποςα ὈΥ, οἵ γείογγϊηρ ἴο, ΝΥ, τον 2] Εοτ (18 υβε οὗ 5 εἷ. Ηο. 2ὅ. --- 
12. Ὁποῦ» ὋΨ ΝΣ ἼΦΝ] ΤῊΪΒ ῬΒγαβεοΪΟΟῪ τορυ]αυὶν ἀεποῖεβ {86 ἔδοϊ οἵ 

Ῥοβϑβεβϑβίοῃ; οἵ. 15. 41 6319 Ὀιϊ, 2810 7ς. γ10 1ς16.2 5, 1.238 ---- ΓΝῚ ΠΦ»] ΤὨΪΐβ υϑὲ 
οὗ [Π6 Ρίςρ. ἴο ὄἐχργϑβ8 δὴ αἰἰγσίρυαϊε οὗ Υδῆννθῃ 15 ἰουπὰ αἾ80 ἴῃ 418 οδί. οὗ, δηὰ 

8 σοτηοη ἴῃ ἰαῖο ᾿ογαΐαγα. ---- 18. Ὁ} Ρᾶ55. Ρίςρ. [οσταδίϊοι (Βαεῖὰ, λ.8. 

1262), ἴτοτῃ ὉΌΡ Ξξ ουυβῇ ΕΥ̓ ἰτεδάϊπρ; οἵ, ΜΔ]. 331; ϑυγ δδὶ ΞΞ ἴο Ἔχρίοζςε; 

ΑΥΔΌ. μὲ ΞξΞ ἴο ὑτον] ἂἀρουῖ. ΤῊ]5 νγᾶϑ ῬσοῦΔΌΪΥ ἃ ϑυνεοὶ σίῃς τηδὰς ὉΥ ποῖ 

ΔἰἸονίηρ ἰοττηδηἰδίίοη ἴο οσοπίϊηυς ἴῃ6 υϑυδὶ ἰεηρίῃ οἱ ἴἰπιθ; οἵ, Ὦτ., δὰ 

ΡΠΩν, “715. Λαί, ΧΙΝ. 9. πη (ι. 83 [Π15 ψοτὰ 18 υϑεὰ οὗ ψίης ταδὰς ἔτγοῃι 
ῬΡοπιερτδηδίοϑ, ἃ κΚπὰ οἵ νὶπε 511}} τηδάς ἴῃ Ῥοθυβὶϑ. ---- ὩΣ). Οἱ, ἴδε υϑὲ 

οὗ 118 βατης νὉ. ἢ τοίογεησο ἴο ἴδ 6 ἰδηὰ ἴῃ ν.δ, Δηὰ οὗ [86 1115, ἃ5 Ὦθτο, ἰῇ 

Να. 16, Ιῃ 7ο. 418, νβετε [5 βιδι οσηθηΐ ἰβ γτεροδίθα, ἴῃς τῆογε ογάϊπασυ ρῆγαϑε 
δὺπ 05 ἰ5 βυδβιϊζυϊεα ἔοτ {5 5 γι Κὶπρ' ἐχργαββίοῃ. --- 14. ΓΦ] Βεβὶ Ἴχρ αἰπεὰ 
8ἃ35 ἀετῖνοα ἔγοτῃ "3, ποῖ ἔσγοπι 2). (ἱ. ἴδε εβοτι οὗ Βα (Ζ2,76Ο. ΧΙ... 

618) ἴο οσοππεοῖ ἴξ τ ΠῺΨ τῷ ἴο σαῖδμοσ (Αταῦ. ι.3), ἰταῃϑ᾽ατίηρ, “1 51} 
φαῖεν ἃ σαι μβευηρ." 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΗῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΗΟΘΕΔΑ. 

8 1. Τῇο δυο ΒΟΥ ΡΓ0η. 11." ὙΤῊΪβ5 5 ΡΕ βοσι ρίίοη βἰδῖθβ [ἢ 6 
ΔΙ Ποσγ, ἴπ6 ρατοηΐαρε, δηὰ ἴῃς ρετγοαᾶ οἱ Ηοβϑα, ἴδε ρτορῆεῖ 

ὙὮοΒ6. ὙΠ ΠΏρθ τὰ κα ὉΡ ἴῃ 6 ςοἸἸδοοη. Τἢδ ϑ0Ρροσβοσιριοἢβ οὗ 

ἴη6 Ῥγορδἤοῖς Ὀοοῖ(5, Κα ἔποβα οὗ [6 ρβ8δ]η15, ῃδὰ [Πδὶγ οτἱρίη ἴῃ 
ΤΩΔΏΥ ΟΑ565 ἴῃ 8ῃ 866 ἰαΐεσ ἤδη ἴῃαϊ οὗ [6 Ργορἤθοϊθϑ {ΠΕ ΠΊ56Ϊν68. 
ΤῊΝ ἔδςοϊ Ἔχρίαΐηβ [6 ᾿πΠΟΟὨ 5,56 Π0165 50 γα Ό ΘΏΓΥ ἑουηα Ὀεΐναοη 

[ῃς σοηϊεηῖΐδ οὗἩ ἴπ6 ΞΡ ογβο τ ρ Οἢ5 δηά ἴῃς σοηϊοηΐβ οὗ [6 ὈΟΟΚΘΒ. 
ΤῊΣ ἀδῖδ ίοσ ἀεϊεσηηϊηρ ἴῃ ναῖὰς οὗ ἴῃς 5ἰδίθιηθηϊ τηδὶ 6 
᾿βαιϊῃεσθά ἴτοην [6 ὈοοΪκς [ἴ561|{, [Ιὴ τῆς οα56 Ὀδίοσα 0.5, 5146 (το πὶ 

[ἢ 6 ἔοτη)δὶ υἱΐογηςα σοησστγηϊηρ 6 Ργορ μοι 5 ἱμϑρίσαϊίίου δηα (ἢ6 

ὨδΙηδ οὗ ἢῖ5 ἐδίῃοσ, [6 αυδϑιίοηβ οὗ 5ρ6ς]4] Ἰηϊεσγοϑῖ ᾶἃσα : (1) ὮΥ 
ϑῃουϊα Το γοθοδπη δίοηθ Ὀ6 πιο η!Π]οη σα οὗ ἴῃς Νογίμπογη Κίηρθ, ἤδη, 

ἱ{ τῆς οἴμπου ρατὶ οὗ ἴπε ἀδία 15 σοιτθοῖ, ἴπΠ6 Ῥσορδοῖ πηυδὲ ἢανα 
ψΟΙΚΟα αἷθϑο ἀυτίηρ [ἢ6 τεὶρη5 οὗ βενϑῖῦαὶ οἵ [ἢ6 [5γδϑ] }Π5ἢ Κίηρβ, 
νὶΖ. Ζεοοπματγίδῃ, ΘΏδ] πὶ, Μοηδῆσδῃ, Ῥεϊκαπιδῆ, Ῥοκδὴῆ, Ηοβῃθαῦὺ 

(2) 1 Ηοβεϑα μψὰβ ἃ Νουΐίξογη ὑγορῃξῖ, ΨὮΥ 15 ἴῃ6 ψοῦκ ἀδίδα ὉγῪ 
ϑουῖῆσογῃ ἰηροῦ (3) Π᾽α Ἡοβϑδ σϑα!γ ρσορἤοϑου ἀυτίηρ (ἢ ρετοά 
ἀοοισηδῖοα (4) (οπεοιἀογαϊςοη τηυβὶ α]5οὸ Ὀ6 ρίνεη ἴο ἴπ6 αυδϑιίοη 

οὗ Ὠἰδ Βοῃγα δηᾶ ῃδίοηδ] γ. Τδθ6 ροϊηΐβ, δἰγοδαγ τοίεσσεα ἴο ἴῃ 

ἴη6 Ιπιτοἀυσίου, Ψ1]1 Ὀ6 ἴδε ὕρ ἴῃ [86 ογάδσ βυρροβιθα Ὁγ (ἢ 6 
ἴοχί. 

1.1. 71: τυογα οὗ γαλτυελ)] ΔΝ ῊΪ6 “Ἰανν ᾽ οἵ “ Ἰηβιταοτίοη ᾽ (ΠΣ 
Ξε ἀβδοϊβϑίοῃ ΌὈΥ ογας]6) νγὰβ ἴῃ 6 θοηΐϊοδὶ ψογά ἔοσ ἴῃς αἀϊνίης σοηλ- 

τηυηϊοδίίοη τΠσχουρἢ ἴῃς ῥτ]εβί, δηα “ σοιη56] " (πχὺ Ξξ "τῆς δου Ὁ 
οὗ 56] -ἀεϊοττηϊηδτίοη οὐ ἀδν  βίηρ οὗ τρθάϑυγαϑ" 7), οἷ, [6. 188, ἔοτ 

δ(ί, Πα. ο-σφ; ϑαάγος, 70 1. 1. τό2-172; Κιτγίς. δνοῤβά. τογτστο ; Εἰδθῆπι, 
Εἰπέ. 11, 46-ςο; Νον. 2-6; ΟΑΒ. 1. 2ισ-ῶ6; ΝΕ. δνοῤρά. 1448; Μαπὶ, 13 ἢ. 

Τ Οἕ ϑιερίτίεα ἴῃ τί, “" ν βάοιι," 22. 
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τἢδί οὗ [6 5Ξαρε, “ πψοτγὰ ᾽" (Δ) 15. [Π6 ἴοσγῆι στρ ογθα ἰπ σοηπθϑο- 

ἴοη τ τλ 6 ψοτκ οὗ ἴΠ6 ῥσορδοῖ (οἴ. Αι. σἱ 15. )ὶ 76. τὖ χγ'" γὶ 

ΕΖ. 61 γ' τ, 1.3} 7ο. τ ]οη. τ ΜΙ. 1 ΖΡ. αἱ Ηρ. τ' Ζε. τἱ Μαὶ. τἢ.. -- 
70 ἢἴἤοσεα, 2λε του 977 8εεγ1] Τῆς νοσὰ “ἤοσεα (Ὁ Σ τϑδηβ ἀθ- 

Ἰϊνεγαηςα (οἷ. Ρ. 205); ΜΠ 1ἴ τηᾶΥ Ὀ6 σοπῃραζοα [ἢ ἔοσιῃ Τοβῆυδ 

(υὐδυτὺὴ. Τῇα β58π|6 ἤδηγλε ψγᾶ5 Ὀοσῃβ Ὀγ 16 ἰαϑὲ οἵ [ἢ 15τδϑὶ 5 ἢ 
Κίηρβ (733-722 Β.0.), Ὀὰϊ ἴῃῆ6 εοἤοτί ἴο Ιἀδητν 1ἢ15 Κίηρ ἢ (ῃς 
ΡῬτορδεῖ 15 ψιπουΐ συοσθ88. ὙΤΠ6 Ὡδηθ ΒΘΟσὶ Τοσου5 ΟὨΪγ ΠΕΙδ; 

οἵ., πονγδνϑῖ, Βεοσδῇ, σ (ἢ. 55, Απιοηρ νᾶτίουβ ἰγδα τ οἢ5 οοη- 

σοτηϊηρ Ηοβϑᾶ τῆλ Ὀδ πχοηϊοηδα (1) ἴπδῖ ψῃϊ ἢ Ἰοσδῖδβ ἢϊς Ὀἰπὴ 

δΔηα ἀφαίῇ ἴῃ Βεϊθιηοῖῃ ἢ οὐ Βεοϊδυηοη ἡ οὔ Βαϊ ϑῃθιηθδϑὴ 1 οὗ τῃς 

ΟἸΌ6 οὗ Ιββασμᾶγ; (2) [δὶ ψῃϊοῆ στοργαβθηῖβ ἢ15 ἀδδίῃ δ5 ἢδνίηρ 

τ Κοὴ ΡΪδοθ ἴῃ Βαρυίοῃ δηά ἢϊ5 Ὀυγίαὶ ἴῃ Τβεραῖῃ 1 ΡΡΟΥ δ ιθς; ὃ 

(3) ἴμαῖ ψῃϊο ἢ τ αΐο5 ἢἷἰ5. Ὀυγί4] ρἷδος ἴῃ Αἰπηθηϊα, ἴῃ Νογίμεγῃ 
Αἴποα. ]1,βανίηρ ἴῃ 686 ϑἴογιθϑ, γα ἴὕγῃ ἴο ἴῃ6 Ὀοοὶς νι ϊοἢ ὈδδΙ5 
ἢϊβ παπὴθ ίοσ ἴῃ6 Ἰηἰοτηηδίίοῃ ποΐὶ δἰβαεννῆθσε ρίνεη. 2:76 τᾶς οἵ 
ΜΝογίλεγη 7ςγαφῖ,; τἢϊ5 ἀρρθᾶγβ ἔσο (1) [}6 ἰδηρυάαρα οὗ ἴῃ 6 ὈοΟΚ, 

ΜὨΙΟἢ σοηίδιη5 Ατδηλδιϑηηβ :}} (2) ἴῇ6 ρῆγαθοβ “οὐ Κίηρ," γ᾽, 

““ἴὴ ἴ[ῃ6 Ὠοιι56 οὗ 5.86] 1 5417 ἃ Ὠουγῦ 6 τὨϊηρ,᾽" 6}9; “1ῃ6 Ἰαπά " 
ΔΌΡΙΙΘἀ το Νοσγίμογη [βγϑεῖ], εὖ; (3) (6 βρϑοίδὶ ἰηϊθγαϑὶ βϑῃῆοψνηῃ ἴῃ 

ϑγδεὶ 5 (4) [ῃ6 ρῥδου δῦ ἱπίοστηδίίοη ἀἰβρίαγεά ἰὴ σϑίθσομος ἴο 

{ΠΕῚς τα] ρίου5 [7 δηα ρο] τς 4] σοηα! Ποησ, [Πδὶσ ραϑὶ Πἰϑίοσυ, ᾧζ δπὰ 
[Π6 ΤορορτάρῦΥυ οὗ 1ἴῃ6 σουπίτυ ; 88 (5) δὶ5 δι τιν τὶτ τῃς 

Νοτγίδοσγη ἰονθ- ροθπὶ, ϑοηρ ΟΣ Φοηρε, {|| ας τιἷ5 ροϊηϊ σδῃ βοδγοοὶν 

6 5βιῤϑίδης,αἰοα ; (6) “16 ἴοηε οὗ Ηοβϑδ᾿β σεϊϊρίοη, νη ϊ ἢ 15, οα 

τῆς ψῇοῖθ, Ὀοϊῇ ναυπλοῦ Δηα τογα Ἰουοιβ (οἴ. σΠΔΡ5. 2 δῃά 14) ἴδῃ 

[ῃαὶ νηοῦ ῥσγανδι]ς ἴῃ ἴῃ6 ρτοαῖ υἀδῆϊτα ῥσορῃεῖβ." 4 Ο 1 [85 

Ὀδδὴ ϑυρρερίοα [παὶ Ηοβοα, [ἴκ ΑπΊοϑ, ψεηῖ ὉΡ ἔτοπι δῇ ἴο 
ϑγδοὶ , "Ρ' Ῥαδοαῦθα (1) ἐγεαιεηΐῖ τοίδγθησθβθ σα τηδάδ ἴο Τ᾿ δὴ 

(τ ἢ 4.5 τ 6 ΘΟ 814 11 γ)ἢ. Ὀυϊ 1Π656 Ῥᾶββαρθβ ἂζὸ ἀουθίι, 

88... νὰ. Ρρ. ἢ, ἱν; Νον. ᾿οσεα, Ὁ. ἰχ; Κηο. νοῤά. 11. τσ4; Ῥεβουάορίρῃδ- 
πΐυ5, {64 υἱέϊς Ξ2γοῤλεί, ΟΡ. ΙΣ. Ἢ Ῥβουαοσοτγοίπειυ, 66 2γοβάεί, ἙσὮΔΡ. :. 

Ζ 76τ, οἡ σἱ. ᾧ πϑϑρη τ φῦν, [ο]. το. 
[] πὶ. 38; Κα., Οἰεβεῦγοοῃῆ, ΖΑ͂ Μὴ, 1. 258; (Βε., Κό. Φώμ, χιτί,; Νον,. 
{ (Οἱ. Ηἰ. δηὰ Ἐν.; ν., ἢονόνογ, (ἢς. Ρ. 1ο. 

δ νι. ᾿. ν. Ἠ Ὁς. 2ΟΤ. 3.4. Ἡ Νον., 272ο“Φ“α, ῬΌ. νἱϊ! ἢ, 
δῇ Εν. 1. διοῦ.; Νά. Ρ. νἱὶ.; Νον. 3. || ΗΙ. ς; Οἢ ες. 34. 
“4 (Πς. Ρ. το; οὖ, ΝΜ. Ρ. νἱ"]. 

ἀδὰ ἸΔῆη, Φ ἐμέ, 11. 1. ὁ οᾳ; Μδα. Οδεεγυαί. ἐη οσεαμει, οἰϊοεὰ Ὁγ Ἐοϑ. 
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ΔὨΑ [ἢ ΔΗΥ οᾶ56 Ὧἀο ποῖ ἰΏνοϊνα βυςἢ δὴ ἱπιρ] οδτοη ; (2) ἴῃ 6 5ΞυΡροτ- 
ΒΟΓΡΌύοη ἀαῖο5 ἴῃς [6 οὗ ἴ86 ὑσορῆδῖ ῬυηοΡΑΙΪΥ δοςογάϊηρ ἴο 
ἴδε Κιηρβ οὗ ἴῃς ϑουϊΐπλοσηῃ Κιηράοῃι, (ἢ6 πάτὴς οὗ [γοροδτῃ Ὀεΐηρ 

δίνεη ἴο ἱπαϊοαῖας ἴη6 ρογοά οὗ ἢϊβ ργορῃείὶς δοινΥ ἴῃ 5Γα6] ; 

Ῥυϊ, 85 Ψ1} ΡῈ βῇονῃ, [ἢ 6 5: ΡΟΥβΟΥ ΡΌΟΩ 5 ἴσοι 4 ἰαῖα μη, δηά 

ΠΟΠΒΘΑΌΘΠΓΥ σᾶηηοῖ Ὀ6 ἱπιϑίεα (οσ δνϊάδησα οὗ ἃ Ἵοἤδγδοῖοσ 50 

ΒῈΌ1Ι| ; (2) 186 ῥγόορἤοῖβ δἰ τα 6 τονναγὰ τῆ6 ρϑορῖὶς οἵ [πἀδῇ 845 

σοτηραγοα ψιτῖῇ ταὶ τηδηϊεβι θα τονναγὰ στδοὶ; θὰϊ υηάογ []ΖΖίδῃ, 

ἴῃ6 ΡΘορὶα οὗ ΤυἀΔἢ ψογα σοιῃρατγαίνοὶν ἀρτὶρῃῖ, 116 Ἰάο] ΣῪ 

ντἢ 41} 115 δν}]5, δηα Ορργεϑϑίοη ψ ἢ 411 1185 Δοσουηρδηϊ π ἢἴ5, 76 Γ6 

Ταιηρδηΐ ἴῃ ϑγδοὶ.". ΝΟΥ ἀο65 τῇς υ86 οὗ [ἢ6 πάτη65 οὗ Κίηρβ οὗ 

Ὀοτὰ Κιίηράοιῃβ ᾿Ἰηα σαῖς γι ἴῃ πα δα νοτῖίς ἰῃ δηοῖῃεσ. ἡ Μοτέ- 

ΟΥΟΙ, ἴῃς (αΠ]υτα ἴο ρῖνα ἴῆ6 ὈΙΠὮρ]δςοα οὗ ἃ ργορῆδιὶ ἄοθβ ποῖ ἰῃ- 

αϊοδῖθ ἴῃαὶ Ὧ6 νγὰϑ ἃ ἢδίϊνθ οὗ [6 5416π|.} -- 7,1 24 44)5 97 ζϑεϊαλ, 

,"ροέίανι, λας, Πἤεσεζίαλ, Ζίηρε οΥὙ γμάσλ, ἀπα ἐμ “ε ἀαγς οὗ 
,“εγοδοαγι, σον 97 7ραφἦ, ζΖίηρ 97. 2-γαφ  ΤῊϊθ ἰταηϑὶαῖθα ἰηΐϊο 
ἀδῖθϑ τεδάς: Βείνθθη εα. γδς δῃηὰ εα. 713, τοοκοηδα Όγ ϑουΐοση 

Κίπρβ; Ὀεΐναοῃ κα. 780 δῃά {α. 745, τοακοηδα ὈὉγ Νογίμοσηῃ Κίηρβ. 

ΠῚ σεοησΐϊηθ, [ἢ15 ψουϊὰ τηδδὴ ἴθι Ἡοβοδαθ νοῦ Ὀορδη, αἱ ᾿βαϑβί 

Ὀεοίοτε 745 Β.0., Δηα σοῃτηπδα ΡχορΔὈΪΥ [Ὠγουρῇ 722 8.6. 

Α5 [ἀνοτίηρ τ ϊ5, πὰ ἴῃ ἐχρ]απαίίοη οὗ ἴπε ἀἰβηου {168 νν ῖο ἢ πᾶνε ἀγίβοῃ, 
ἴς 45 ὕδεὴ βυρρεβίεα : (1) Τῇδῖ ἴμς παπιο5 οὗ [με ϑουΐῆσθγη Κίηρβ ἄγε ἰπβεγιεὰ 

(4) Ὀεσδυβε [ἢ ᾿ἰπα με] ἃ πιοῦα ρεηδηθηῖ δηὰ αἰρπίπεα ροβίτϊου, δηὰ 13 

ΠΒΓΟΠΟΙΟΡΥ τῦα8 πούς ἰγυβιννουηγ (Μᾶ. 4); (6) Ὀεοᾶυβε, ἃ8 ἴπε ῥγορβεῖ 

Κηον, [ΠΟΥ ψοτὰ [ἢς ἴτας Κίηρβ (Ηᾶν, Φέμλ 11... 2)η8; Κα. 1. τ10; Ηπρ. 1. 

ι66{.; Ῥυα.); (ὦ Ῥεοδυβα πο ψεγε τὰς τἱρῃίεουβ Κίηρβ, ᾿εγοδοδιη 8 ὩδΔΠ)Ε 

Ὀεΐηγς δἀάεά ἔογ (πε6 σϑᾶβοῃ πὶ Ὡς ἴοο ννὰβ τἱρῃίθουβ ἰῃ ποῖ μεεάϊηρ ἴῃς 

“ΔΙ ΏΩΥ ἀραϊηϑί Ατηοβ (719); οὐ (47) Ὀεσδυβα ἰΐ ν88 ουβίοπιδτυ ἴο ἀαἴε οτς᾿5 

ΡτορΒθοῖεβ ὈΥ ἴμε Κίῃρβ οὔ ομεῖβ παῖϊνε ἰδηά (Ηοβεα Ῥεΐῃρ ἔγζοταη [1 8}) 

(Μαυ.). (2) Τῆαῖ ἴδε πᾶπιὲ οὗ 7εγοθοδϑῖὰ ἰ5 δἀ ἀβδὰ (4) ἴῃ οτάεσ ἱμαῖ (ἂς 

Ῥτορδεῖ πιᾶὺ ρῖνε ενίάεποε οὗ ἢἷ8 Κηονϊεαρε ἴο ἔογείεὶ! ἔαΐατε ἐνεηῖβ, βίπος 

ε τὲ τῃτγεαῖοπϑ τς εν] ἴῃ ἴῃς ῥγοβρεγουβ {ἰπ|ὲ οἵ Ϊεγοροδπὶ (( 4]. 38 (.; 

Οβ. ζτορ; Ηηρ. 167; Κα. 1. 124); οὐ (δ) Ὀεσαυβε ἴμε ῥγορῇειβ ψοσκ 

ννὰ5 ἄοπε ἴῃ β5γβοὶ (80 τηοβὶ οοσητ.); δυΐ με απο] οπαγαοῖεσ οὗ ϑβυοῇ 

βυρρεβίίοηβ ἰ8 οὔνίουβ. (3) ΤΒαῖ ἴῃς πᾶπιεβ οὗ [ῃς τετηδι πίη Κὶηρ8 οἵ 

13.826] δὔὲ οὐηϊἶεὰ Ῥεοαυβε ΠΟΥ ψετα ποὶ τεραγάεα 8ἃ5 τὰ] Κίηρβ ((οοςεῖι8 

ἴῃ Ματγοκ, 6; Ηηρ. 168). [π ἔανου οὗ {μὲ ρεπυίΐπεηθθβ οὗὐ [πε βυρεῖ- 

Κις ΦΠ|ὲ5. 11. 3)τοῖ,; Κηο. ῥνορΆ. 11. χος, Αππὶ. 5; νὰ. Ρ. νἱ.; Ἡ. Ῥ. ϑπιῃ, 

Ο. 7. “ἴἶἔἶτί. χ2ι ἢ, 1 Ἐοϑβ. Ρ. 5. τ ά. Ρ. νι). Οἱ, Ἐν. 1. 210-214. 
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βογριίοη ἴἃ μὰ5 Ῥδεῃ υτρεὰ (1) ἴπᾶῖ “Βα ]πιδη᾽ (1014) τοίεγβ ἴο 582]- 

τηϑηεϑεῦ (Ηπρ. 1. 169 (.; Ρι.); (2) τμαῖ Ϊατερ (518 τοῦ) 5 ἴ8ες παῖδὶ πᾶπις 

οὗ ϑαῖροῃ (ϑαγος, "ΟΜ. 417); (3) ἴδαῖ ἴῃς ργεαϊοϊοῃϑβ οἱ Αϑβϑυγίδῃ ᾿ῃνδϑίοῃ 

ἴῃ τοῦ δ 1316 ςεϑῖηῃ ἴο γεΐίεγ ἴο [86 ἱπηπιεάϊαϊς ἕαΐατε (Ηυχία0]6); (4) ἴδαῖ (δες 

Αἰϊυβίοηβ ἰο ἴῃ Εργριίδη τεϊαϊϊουβ (711 1111) τὸ βαϊἰϑθεά ΌὉγ [Ὡς δνεηῖς οὗ 

Ἠοβμεδ᾽8 τεῖσῃ (Μᾶ. 341; Κι. 1. τς ἢ; Ηπρ. 1. 170); (5) ται 810 γχεΐετβ ἴο 

τὐραῖϊς ραϊὰά ὈΥ Μεπδἤεῖῃ ἴο Τιρ δι ρΊ]65εῦ (ϑολη. Ρ. 73); (6) [Βαϊ {δε 

ὙνὯ0]6 ἀεβοτριίοη ἰ5 οἣς ἰδαι δοοοταβ ᾿ἰτοτγα! γ τ] ἴλ6 ρετοά οὗ ἴῃς ᾿ἰαϑὶ ἀδγς 

οὗ 5Ξγδοὶ (Ηηρ. 1. 1γι1.; Κε.1. 16). Αργραϊηβὶ ἴμ6 σεμυϊηθηεββ οἱ [με βυρεῖ- 

βογϊρίίΐοῃ πλαῦ Ὀ6 υτρεὰ (Εν͵., 51πι., ΝΝᾶ.; ΜΈ. δορά. 4οὐί.; (Βε.; Ὀτ. 
207. γο1ῖ.; ΝΥε., ΟΥ., Βαςδ., Ναὰ]., Νον.; 4. 28. 11.420; Μαςσιὶ, 4 Δ. 1]. 

2121, εἴ αἱ].; Οεἴ.): (1) ἴδε ἱποοῃβιβίςῃηου οὗ ρ᾽δοίπρ ἴῃς ἰαῖος ἀαὶς (922 88, 

εἴς.), ἐα. γ8ο ἴο 715, Ὀείοτε ἴπε δαγῖϊεσ (7 Ἐγοθοδπι) εα. 780 ἴο εα. 745, ν Βεη 

ΟἾΔΡ58. 1--2 β5εεπὶ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο (Πς τεῖίρῃ οὗ Τογοῦοδιι (οΐ. τὴς ἀεβοτὶριίοι οἵ 

ῬΓΟΒΡΟΥ͂Υ ἴῃ οἤδΡ. 2, ἡ ἰσἢ 'β ἀρρ] σα Ὁ] ΟἿΪΥ ἴο Ποτοροδτηβ {π|ὲ; δηά ἴδε 

δηπουποειηθηΐ οἵ 8 γεῖ ἰἴυγε ἀεβίγυοϊΐοη ἀνναϊτῖησ ἴῃς ἀγηδϑυ οἵ Τεδυ, 14), 

δ πα οΒΔΡ5. 4--14,) ἴο ἴῃς εἶτηε5 ΝΒ] ἢ ἱπηπχεάϊίεὶν (ο]]οννεα ; (2) ἴΒς ἱπιργοῦᾶ- 

ΠΥ ταὶ 4 Νουίδετγα ργορμεῖ νουἹὰ 86 ἴον ἢ5 ἀδῖεβ ἴῃς τεῖρῃς οἱ ϑοιῖδεζγῃ 

Κίηρβ; (3) ἴδε ἰδοϊ παῖ ἴῃ ἴῃς ῥγορῃεῖβ ἔἰπης ΟἸοδὰ νγᾶβ 5{1}} 15γᾶς {15}, 

68 1211. οἴ, οἱ; ΔΙ ΠουΡῺ ἰπ 734 Β.0. ἰἴ58. ἱῃῃαιίδηῖβ ννογα σδγιθ ἃ ννΑΥ ὉΥ 

ΤΙ ρΙΔΙΠρῚ]εβοῦ; (4) ἴδε αὔβϑεπος οὗ 8ΔΥ τοίδγεῃος ἴο ἴῃς διίδοϊς οἵ Ῥεϊδῃ 

ὍΡΟΣ Τυάδῃ ἴῃ 735 Β.6. (οἴ. 15. 7); (5) [ἂς ρῥτορδὈ] Υ ἴπαὶ Η 6ζοϊο δὴ ἀϊὰ 
ποῖ οοπιὸ ἴο ἴδ6 τγοηθ ὑπ} αἤον (ἢ (411 οὗ ϑαχηδεία, ἴο νυν ὶο ἢ ὄνοπίὶ Ἡσοβολ 

ἴοοκβ ἔοσννασγά (1316 141) (γε. γαλγόῤ. Κ' ἀρμελε ΖΤάεφοί, ΧΧ, 630; ἍΝΚΙ, 
ὥνίεγεεά. 77 6.; Μοζαυτγάγ, “ΖΩ͂. 11. 2.2.0; Μαῖι, 53. γ9ο6; (Βε. 28. 

2058; Ου. Οσερελ. 20Ο; ε αἰ.) 

Τῆς ονάδηςε Ροϊηῖβ ἴο ἴῃς σοῃοϊυδίοη βυσρεϑίθα αῦονο, ται δἵ 

Ιεαϑῖ ἃ ροσγίίοῃ οὗ [6 βυροιβογρίίοη σοπηθϑ τοπὶ ἴῃς ἢαηὰ οὗ ἃ 

Ροϑβί- οχῖς βοὈς6, ῆο τὯ.5 ἸΠΘΧΑΟΙΪΥ τοργοϑοηῖς Ηοβθα 85 ἃ Ἴοῆ- 

ἰΘΠΊΡΟΓΑΙΥ οὗ Ξαϊδὴ (οἴ. 15. τε) δῃηὰ οἵ Μιίοδὴ (οἴ. 1), 18 Ὥᾶτηθ 

οὗ ὈΖΖίδῃ Ὀείηρσ οπμτοα ἔστοτα ἴπ6 ἀδίε οὗ ἴῃς ἰαϊίοσ ἴο βῇον [ῃαὶ 
Ὧθδ ψ85 γουηρσετγ. ἢ 

8 Ψαγίουβ Ορί που 5 τορασγαϊηρ ἴπ6 οτἱρίη οὗ ἴῃ βΒυροτγβογ ρίίοη τὰ: Ηἰ. τεδας 45 

οτὶ ρίηδὶ, “1π ἴῇ6 ἀδγβ οὗ Ϊθγοῦθοδπι, 5σ0ηὴ οἱ ]οδϑῇ, κίηρ οὗ ἴϑγδοὶ ; ἴπθπ βρακα 

ΥδηΜ ἢ ἴο Ηοβεα," ἴἢπ15 ἱποϊααϊηρ ἃ ρατὶ οὗ ν.2. ὅ:πι. δηὰ Ν᾽. ἴγοαὶ ἴῃ6 ν᾿ ῇο]ς 

8ἃ5 ἰαῖθ. Εἶν. ἴακ65 ἴῃς βρεοϊδοδίίοῃ οἱ ἴῃς Κίπρϑβ οἱ τἀ δῇ 85 ἃ ἰδἴεσ δα ἀϊίοη ἴτοπι 
ἴῆς Ἡδηά ἴἰο ννῆϊοἢ γε οἾνε 15. σἴ, πα οοῃϑίάεγς ἴῃς γοϑὶ οὗ ἴπε ποδαϊηρ 85 οτἱ γί πδὶ 
Ὀυϊ ὈΘΙΟΏΡΊ ΠΩ ΟΥΪΥ ἴο ΟὔαΡ5.1 δῃὰ Δ. (δ. 58γ5, " Τῆς ἤγϑι ρατγί, τῆς νοτγα, εἴς. 

ΤΏΔΥ ἢᾶνα ὕδδη οτ᾽ σίηδ}ν ργοῆχοα ἴο ἃ γο]] οοπίαἰηἰπρ οἤΔΡ5. 1-3; ἴῃς Ἰαῖῖον ρατί 
ν 45 ἱπίεπηαθα ίοτ ἴὴ6 οοπιρὶεῖα ὈοΟϊ; Ὀοίἢ ρμαγίβ ψοσα Ἰοϊηθαὰ {που ρ ἢ 6 5ϑ}ν αἵ ἃ 

ἰαῖε ἀαῖς." ϑᾶγοθ ἀδοίαγοϑ τς {π|6Ὸ ἴο Ὀ6 οἹάου ἴῃδη ἴῃς ἂρε οὗ Φ;, δηὰ ἴο Ὀὲ 1ῃ6 

ΨΟΥΚ οὗ ἃ παῖϊνε οἱ [μάδῇ. [ἱ ἰ5 ἱπεχδοῖ δηὰ ἱπιρεγίεοϊ ἀῃὰ οοπιοϑ ἔγοτῃ ἃ ἰδὶες 
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1. γον] Ετοσὰ »Φ" ΞΞ 2ο δὲ τυέαΐδ; τϊ5. Φαυΐον ἔογηι ττᾶ5 ομδησεὰ ἴο Σου 

(Νυ. 1335.:16. 2212.28). (δὶ Ὥσῆε; Ἔ Οτεέξ; Τετοῖὰς (οη 11) ποῖςβ ἴδε στην 
ρος. ώο 

Αὐσή, Αὐβε; οπι. οὗ Ὡσής; ὃ δωδοσι,; Αταρὶς 9. “Ὁ. Οἱ ἴδε οτὶρίηδὶ 

Ῥγομπυποϊδιοῃ οὗ ὕΦΊΠ, οἵ. Ηδυρι. ΖΑ͂. 11. 261, Απ). 2; Ἰᾶάρετι, 9.4.5. 1. 4,68. 

ΤΏε ίογτῃ ἰ5 ποῖ (1) δὴ πεν. (ΗἸΡ}.) Ξξξ συνε ζάοιε (Μᾶ. 2; Ἐοβ. 10.), ἕοσ τ ἷ5 

ννου]ὰ τεαχυΐτε »υ; ποὺ (2) Ρΐ. 3 πὶ. 88.,  ΒΊΟΒ νου] τεαχυΐγα Κῶ; ποὺ 

(3) ἃ εοπιρουπὰ οὗ ΝΠ τΞῷ δ", ἃ ἔοστῃ οὗ 1 δηὰ »ὺ -ῷῷ »υ,, (7ετ.; οἷ. Θ΄πι. 7, δῃὰ 

Ὑνἃ. Ρρ. 1{.), ἔου 115 15 ἰῃς Ἄχρ᾽ απδίίου οὗ γῆν; Ὀυΐ ὼῳ) 8} ἰηΐ, 408., (5΄1πι. 6; 

νᾶ. ΡΙἸ; ον. 4; Β0Β.); οἴ. 7ε. 1113. 5. 2ς35. 83, 

88 2-5. Ηοδβθ8᾽5 0411 ἴο [06 ΡΓΟΡΠΘΙΟ ΨΟΣΚ, ἱπ ΘΟΒΠΘΟΌΟΣ 
σὰ [06 παξαὶ 1] η 685 οὗ πἷ5 τὶΐθ, ἃ. Ρἱοίοχο οὗ 18780]᾽5 Τ6]8- 
ἘΟΣΒΙἷΡ ἴο αἀοἂ. 152-25. ΑἜἰΔΙλν ἐχρογθηος ἰδδάς Ηοβαᾶ ἴο υἢ- 
ἀειβϑίδπα ἴῃ βοὴ πηδᾶβιγο ἴῃ6 ἴονε οὗ δῆ ἴοσ ἰβγαοὶ. ὍΤῊΪ5 

ΘΧΡΟΊΘηο6 ΨΜ45, ἰὴ ἃ ψοτ͵ά, ἴῃ 6 δάυϊοτυ οἵ ἢΐϊ5 ον ψ]ΐθ, δηα [ἢ 6 

δι οὗ σὨΠ]άγοη ἴῃ {π|5 δα υ]οσγ. ϑοηῖα {ἰπ|ὸ δἰΐζοσ [ἢ6 δνθηῖβ 
1Ππδτηβοῖνοθ μαναὰ οσουττεα, ἢ6 [6115 ([ἢ6 βἴοτῃυ, τϊηρ]ηρ ἢ 118 

ἀεἴαι!]5 [Π6 ἢδνν δῃηα ῥγεοίουβ γα νη ]οἢ ἢ ἢδ5 ραϊηδα ίτοῦ [Π6 
ἜΧρο!Θῆς6 σοησοχηίηρ γαῆνε δηᾶ Ὑδῆνθἢ 5 ὑτίάθ, [η6 πδίίοῃ 

ἴΞταϑ]ὶ. Ηἰ5 πδισζαῖϊνθ, ἰκὸ τῃδΐὶ οἱ 15814}}5 νἱβϑίοῃ (15. 6) δηά 

Τογουλ δῆ 5 ἰαΐου (6 ϑ] ]Ὡρ ἴῃ στοίδγεησθ ἴο ἴἢ6 πηδϑϑαᾶρα σΟΠΟΘΙΏΪΩΡ 
1η6 Ρυγοθαβα οὗ τἢς δεϊά (76. 325), τεδάς ἰηἴο ἴῃ6 Ὄνθηῖβ τῇς 

δἰρηιϊδοδησα ψ ΠΟ ἴῃ6 ἰαῖοσ ἢ βίοσυ βυρροβῖβΌ ΤὮδ ρῥγαβϑθηὶ ἰοχῖὶ 

8ἃ5 Τοδιτδηρθα ἰηοϊ465: 8. 2. ΤΣ Αι]ΟΙΓΥ οὗ (σοπιογ, ἴπ 6 ῥσορἢοῖ 

ψς, τ΄ (ν.ῖ, ἃ ἰαῖοσ δά ἀἰοη). ὃ.3ώ. Τῆς ρυζοῆδβθα οὗ (οπΊῈῚΣ 85 
8 5βίανε δῃᾶ Π6Ὶ γεϊθητ! ἢ. “ ΔΩΥ ἀδγπ5," 41. (ν.ὅ, ἃ ἸδΔίεσ δα ἀ]οη). 
8.4. Τῆς ΠδιϊοῖγυΥ οὐ 15τδ6] δηα ἤδσ Ρυηίϑῃιηθηῖ μογείοσ, ) τ 1. 

(ν5.. δ. 15 Ῥεΐῃρ μίοββδεβ οὐ ἰδίοσ. δά το η5). ὃ 5. [1,016 γ νοΐοθβ 

μδηᾶδ. Ὦγ. ΒΌΡΡοΞοβ ἰῃ6 οτίρί δὶ {|6 τὸ αν δα ϑἰπιρὶν, “1}ὴ (16 δὺς οὗ 
7εγοῦθοδπι,"" δηὰ ἴο ἢανα τείδττεα ΟΠΪΥῪ ἴο οἤαρϑ. 1:-3 ; 8πὰ ἴῃς παηη65 οὗ (ες ᾿ὰάσδη 

Κίης5β, οοπίθιηροσδπθοιβ ἢ δηὰ συ ρβοσυθηῖ ἴο [ἐγοῦοδπι, ἴο να Ὀδδὴ δα ἀδὰ ἰῃ 
ογάοσ ἴο ἱπαϊςαῖς πὶ ἴῆ6 ὈσοοΪς 85 ἃ ψΟΪς τείοττγεὰ ἴο ἃ ἰδίοσγ ροσίοά. Με. ἀηὰ Νον.32 
580 ἴῃδἴ οηἷγ ἴῃς Ὀερσίπηΐηνς οὗ ἴῃς βυροτγβογ ρου, “ Ὑπς νοτγά οὗ Ὑδῆν θῇ ν ἰοἢ σδπὶς 

ἴο Ηοϑπο, βοὴ οἱ Βοοσί,᾽" ἰΞ οἰἷὰ. Νον. 1(Ὠἰηκϑ τῆι ἢ δὴγ ραγί οὗ ἴῃς 5υροτβοσίριίϊ οα 
5 σοηυΐησ, ἰἴΐ πιυκὶ Ὀ6 “Τῆς νοτὰ οἵ Υδῆνθῆῃ νη] οἢ οαπης ἴο Ηόοϑδᾶ, βοὴ οἱ Βεο, 

ἰπ τὴς ἀδγ5 οὗ ]εγοῦοαπι, Κίηρ οὗ [586]. ΤῊΪ5 Ὀοϊοη 5 ΟὨΪΥ ἴο οὔαρϑβ. :- 3. Μαπὶ 

(ΕΔ.11. 2121), κυρ εϑῖβ “ νοτγὰβ οἱ Ηοβϑα, ἴῃς 5οῃ οἱ Βδοσὶ " 85 ἴῃς ογἱρίηβὶ ίοσπι. 

δ. (2. 8. 11. 420) στδηῖβ ἴπ6 Ῥοϑϑ: 1} οἱ δη δαγὶγν ἀδῖς ἴοσ “" ἴῆς νογάϑβ οὗ Υδηνεῶ 

ψὨϊΟἢ σάπια ἴο Ηοβοα, ἴῃς 50ὴ οἱ Βεουὶ." Οεῖ. τεὐδοί5 (ἢ οηπἶτε οὨτοποϊορίοδὶ 5ἰδῖθ- 

τηοηΐ 85 σοιηΐης ἴσοπι ἃ ἰδῖοτ Ὠβηά. 
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ἀἀδϑοσιθίηρ 5γ86}᾽5 σαϊσσῃ ἴο Ὑδῆνθῃ δηα ἢ]5 δοσδρίδησα οὗ ἢοσ, 

25 9. 1618, 20:25...ὃ 5. Ὑ͵} 5 ρῃς ὀχοθρίίοηβ ἴῃ6 τηδίοσίαὶ 15 ροθῖοδὶ] ἢ 

2. ΤΏ ΠΑΙΙΟΙΣΥ οὗ Ηοδοδ᾽ 8 Ὑ16.0 175. Α πηδῃ οὗ 56ηϑινα 
το ροσδιηθηΐ ΓΊΔΙΤῚ65 ἃ γουηρ οπιδη ψῆΟ ἰαῖθσ ὑγονθα υηίδι ἢ {ι] 

ἴο ΠΟΙ πηᾶστίαρα νοῦ. Τῆδ ΤΠ] ἄγῃ Ὀοότγὴ ἰὴ ᾿ηΠ 4 6} {Υ̓ ἀγα παιηθὰ 

,εγεεί, ὥη"Ν-ἐρυεά, “Δ ἀμ 97. γεΐρφ᾽" (ἸἸἴ. πος νιν- εοῤί). Τῆεβα 

Ὡδηγδ5, [ἰκα ἴῇοβθ οὐ 1561 4ῃ᾽5 ἊἽ] άγθη, νοῦ βἰρηιϊῆοδηὶ. Τῆς 

ΜΟΠΊΔΏ, ΔΙΟΙ 5ΟΠῚ6 Υ6815, Ρο65 ἔγοτη ὉΔα ἴο ΨΟΙδθ. Τῆς ρῥστορβεῖ 

(1) ἰ5 Ἰεὰ ἴο 566 ἴῃ [ῃ15 ἃ ρᾶγα δὶ ψιἢ [5.46] 5 ἰγϑδϊπιθηϊ οὗ 

Υδηνοῆ ; δηὰ (2) τἄτουρῇῃ (ἢ15 ἀοπγοβῖῖς δῆ]ηοϊοη 15 ΟΔ8]1ςἀ ἴο 
ΡῬΙΘΔΟῚ ἴο Ὠϊ5 510Π1] σουῃίγγηλθη. 

3. 21] ΘΈ ΘΖ τεδὰ 68 ἃ βυββίαπεινε (31) οὐ ἰπί, οβῖ. (5321); Ὀαῖϊ 'Α, 
ἀρχὴ ἣν ἐλάλησε. --- ὕἹΥ2)] ὃ τε γπτῦρ. 24 ρΐαςεβ ρίβηδ δἴϊεσ τ8ῖ5, ἴδυς 

ἱπαϊοαιΐης ᾿ἃ 885 δὴ ἱπάερεπαδεηϊ βεπίθηςσο; 50 (ὅ, θυῖϊ 95) σοππεοὶ ψ ἢ ν᾿ δαὶ 

(οἸονν5. ΗἸ. τεραγὰβ ἴε οἴδυβε Ὑ2..... ΓΌΣΓ 88 ἃ ρἷὶοββ (50 Βδβοἢ., Νον. (9)). 
Οεῖ. οὔ. ΚΦΥ ὯΝ ΠΥδν, το ΌΣῺ γ10.] Ἐ (ρα, Ανεἰαί.) ἰπβεγῖβ ἥσε θείοτε ἴμεϑε 
νοτάβ. Ββϑοῆ. (2}0γ.) οὔ. 88 ἃ ρίοββ. οῃ Ὁ.)2)) ὕῴν. -- ὩΣ] 6 ἐκπορνεύουσα 
Ξε Υ ; 80 ἘἜ. --- 8. 5] Οπιεὰ ἰπ βοπιε Μ85. οὗ Ηξρ. δπὰ 6, δῃὰ ἴῃ Αὐδθὶς, 

Ὀυϊ ρῥγεβϑεπὶ ἱπ Εἰβίορὶς γαμεξγίον δεδε)- (οά. (Βαςῃ. 2 ν.). τ-τ 4. κν}] 

(Ο ᾿Ιούδα ; Σ., Θ. ᾽Ινοῦ, --- ΓΟ] Οεῖ. ἀπά Νον.2 βυρσγ. ἴπαὶ [Ὠ18 18. ἃ ςοη- 
ξαβϑίοῃ οὗ του Ὁ δὰ προθΌ, ἀηὰ σου ]ὰ τε ΓοσΌ5. ---θ. Ὁ ὍΝ] 96. ᾿πβετῖς 
ΠΥ 88 50]. ἀπὰ τεδήβ Ὁ ἴοσ ἦν; 80 4130 ἰῃ ν.", --- ππ Ὁ] ( οὐκ ἠλεημένη; 
ἘΠ αόσφωφ ρεῖσεγϊεογαἶα, ὈΟΙΏ Ροϊπιίηρ τονγασαὰ ἃ ρῖορ. 88 οτίρ. ἔοσιη; δὈυϊ 

5. Ββαβ5 Πηϊϊε νὉ. 1,οἵς. βαρρ. πρθ Ἢ νὸν --τοσῦ ΝΝ ΝΦΣ 32] 85 ἔγεαῖβ 5 85 βρη 
οὗ ᾶἃςο., δη4 γαΠ]ΕΥ5 ΝΦ), 4477) στυαν, ἜΝ “τα οὐδνέογε οδὲτυϊσεα», φογεε 

(τεδάϊηρ π)); Φὦ ἀλλ’ ἢ ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὑτοῖς; ὍΓ ἴαἶκεβ. ΝΘ) 

8ἃ5 -- γρίνε. Οτ. ψου]ά ρἷαδος (ἢϊ5 οἴαυβε ἴῃ ν.ῖ δῇεγ Ὁπν, Βαδοῆ. σψουἹά 

ἰπβοτῖ ὃν (ΞΞ ποῖ [παῖ 1 5ῃου]ά ἐοτρίνε) ᾿είοτγε "5, [15 1985 δεΐῃρ οοςαϑίοπεά ὮΥ 

Ρτεςεάϊηρ "νφι, ΗΔ]. ἰμβετῖβ νὸ Ξξ ,Ἰ νὴ] ποῖ ραγάοη. --- 7. Οπιΐξ δ5 ἃ 7υἀ8- 
ἰϑεὶς ἰπβεγίίοη (ν.,.). Οεῖἴ. ψγου]Ἱὰ ἰγαπϑροβα ἴο οβδρ. 14. --- θϑ. 55 πῖῖν μὸ] 

Ἐεδά οὐυῦν πὸ (οὗ, 225 Ζς, 88) (50 4 ςοἀά, 42, 44; Οτρ. ΙΝ. 618; γε., ὅτ 
Ι,οὔ., Νον., Οεῖ., ΗΔ]., Μαζί). 

24. 71 2.26 δερίπρηρ τυλτη γαλτυεὰ «ῤοξε] 15 ἴῃ 6 ῬΤΟΡΟΥ τθη- 
ἀεπηρ οἵ 1, ἀπά ἰ5 ἑδνογεά Ὁγ ΘΟ.) ; υ.5. [Ι{ τοίδτβ ἴο τῃ6 

5 ((, Ηαϊένγ᾽ 5 ἀιτδηροτηδηΐῖ, νἱΖ. : (1) ἴῆς ρεῦοά οὗ ὑγοϑξιτυΐοπ, 12:9; (2) τῆς 
Ῥεγίοα οἵ Ἔχρίαιίοη, 31-4; (3) ἴῃς ρεγίοα οἱ γεοοῃο ]δίϊοη, 36 21-8, (4) ἰηϊοσργοίαι ου 
οὗ τῆς ἰοτοροίπς Ὠἰϑίογυ, (4) ἴπ6 ῥγοβιτυτοπ, 24-7.ὄ 10. (δ) (η6 οχρίδίίοῃ, 211-1δ. 8.9. 

(ε) ἴῃ γδοοῃοὶ !αιίοη, 218-25, ΤΟΊ. 472352. νοὶ. ΧΝΊΙ. στιν. 
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Ῥερίπηΐηρ οὗ ἴπ6 Ῥσορῇῃθιβ νου, ὨΙΟὮ 18, [ποσοίοσγο, τδάς β5γῃ- 
σὨγοηουβ ΜΠ ἢ]5 τοδυγίαρθ. [{ 15 ὑπαιδϑιϊ Δ ΌΪγ ἀν κιναγά, δηὰ 

ΤΩΔΏΥ 5υρροϑίίοης ἤᾶνα Ὀδοη τηδάθ ἴο τγεϊΐονε (ἢ15 ἀπ ουΥ ; τ... 

--- διῥΛ Λὰ οσεα] ὙΑΠ ἢ 15 ΒΟτα σαρσγοβθηϊθα 85 βρεακίηρ τοὐζὰ ἴῃ 6 

Ῥιορδοῖ, 2.5. 85 δηϊοσίηρ Ἰηϊο σοτημηηϊοδίίοη ἢ Ὠϊπ), [ἢ 6 ῬΘΊβοη 
ὍὮὯΟ Θρεακβ Ὀεΐπρ ἃ ΞΡ οΓοσ Ὀοΐηρ" (Νὰ. 127 Ζο. 155) ; ταῖῃου 
[Πδὴ ζγορὰ οὐ ὅν (1 Κα. 225). --- γαλιυεὰ ταἱά ππίο οσεα ] ΤῊΘ 

ταδιτίαρο ΜΏ]ΟΝ 15 οΘοπη]Δη 64 15 ἃ πιεδη5 οὗ οἀὐυςσαίίηρ ἴῃ6 Ρτορδεῖ 

ἴο δῇ υπάετϑίδησϊηρ οἵ δῆθ᾽ 5 Ψ}}. ὙὍδαὶῖ Ὑδῆν ἢ ννὰϑ δου! ν 

Βρθακίηρ ἴο ἢϊπὶ ψῇθη ἢΪ5 πδαῖΐ νγὰβ ἰδα ἴο ακα [6 5ἴερ, ἰαῖοσ 
δνθηῖς (65{Π{Ὑ..-- 7 σζέ το 146] ἰ786εα ὉΥ Ζοιρπια ἢ ἃ ἄουθ]α 

ΟὈ]Θεῖ, νὶΖ. Οοτηογ δηα τς οὨ]άγοη, δηὰ ἀεηοιηρ ἤδσο, 85 6]56- 

γγἤετα, πηᾶττίαρα (οἴ. Οη. 419 6᾽ το 1 5. 255 Εχ. 21} 4.416), δῃηά ποῖ 
σοπουδίηαρο.  --- “4 τοὔῦε οὐ τυλογεάο»5] Νοῖ (1) οὔδ Ψψῆο ν85 υἢ- 

σἰδβῖο, 2.6. ἃ Ὠατὶοῖ, αἴ [η6 {{π|6 οὗ τηδιτίαρο, ᾧ Ὀδεσαυδα (4) Ηοβϑᾶ 

τοῦ ἃ δοάγοοῖὶνγ ἤᾶνα αἰγὶ αϊθα δυο ἢ 4 Οσοϊῃτηδηα ἴο Υδηῃνθῆ ; 
(ὁ) [815 νου]ά 6 ἱπσοηϑίϑίθηϊ τῇ [ἢ 6 συγ] 1 σα] ταργεβεηϊδιίίοη 
ΜΝ ΠΙΟΝ τλᾶκο5 ἴϑγαθὶ] (δηά, [Πεγαίοσε, [ῃ6 ψψοπΔ}) δ ἤγϑιὶ {1} 8} 

(7ε. 27; (ὦ τε ογάϊπασυ ψοσγὰ πο νου Ὀείῖε ἤάνα Ὀθθὴ υ864. 
ΝΟΥ (2) οὔθ ψῇο, {πὸ 411 βϑγδϑὶἴο5 οὗ ἴῃ6 ἀδύ, ννὰβ βρ ΓΙ [Δ ]}}Ὁ 
ἀηοΐεδη, 2.4. Δα ἀ!ςῖϊοα ἴο Ἰάοϊαῖτγ. ὃ Βαυΐ (3) οπς νῇο, δἰ πουρὴ 
ομαβῖς δἴ πὸ τἰπηα οἵ πιδγσίαρθ, δα ἴῃ ΘΙ ἃ ᾿ἰθη 6 ΠΟΥ͂ ἴο ᾿πΡΟ ΤΥ 
ἩΠΙΟἢ Ἰαἴοσ τηδη ! δϑιθα 11561{.} ΕῸΣ 4 {ΠῈΣ ϑυμπηδγΥ οὗ ἴδε αἰΐ- 

ἰετθηϊ ἱῃιοσργοίδι οηθ. τ... ---- πα εὐϊίγεμ 97 τυλογεάονι. Νοῖ 
(1) ομ]άγθη δἰσεδαν Ὀογη ἰῃ δάυ!τοσν ἴο 1τῃῆ6 τη οΣ Ῥείοσα 

τηάττίαρε τ τῆς Ῥτορμεῖ, Π Ὀεοδιβε (4) 45 Οὐυηου ἰ5 ἴπε ψὶΐε 

οὗ ψβοτγεάομῃβ, ἴῃ οὨι]άσθη ἴο Ὀ6 πδηηθα (ν5." δ πιυκῖ Ὅς ἴῃς 
ομ]!άγθη οὗ νῃμοτθάοχῃβ ; (ὁ) [6 βυῃθο]οδὶ ᾿πιογρτεϊδιοη ΡοΪ 5 

ἴο οἢΠ]άτθη Ὀοτη ἰῇ 510 δἷϊοσ ἴῇ6 τηδτίαρο; "ΠΟΙ (2) οι] άγοη 

0, {κὸ 4}1} 15γδθ] 65, ΚΌσα συ τ οὗ ἰἀοἸδίσυ ; 77 ποῦ (3) σι] άσεη, 

Ὀοτῃ ἴο ἴπ6 Ῥσορῃεῖ Ὁγ ἢϊ5 ψηθ, νῇο ἸηΠοσιοα τοι ἴΠ6 το ΠΟΥ 

[15 τοηἄδθηου ἰοινατά Ἰονάηθϑα [1 Ὀυϊ (4) σμ]ἄσθη Ῥοσγῇ ἴο ΠΟΣῚ 

αἴϊεῦ πιδυταρα αηα Ὀεροίζοη ὈΥ δηοῖποῦ ἴπδη ἴῃ6 ρσορῃοῖ. 5 

«Ἐν. { ΤὨοπιδϑ Ααυΐηα", ΘοΒπιίαϊ. 

7 80 πιοϑῖ οἱάδσ ςοπιτηδηΐϊαγίθϑ, δη ἃ γεσθητγ, Ν οἱΣΖ, " Ὠΐἷα ΕΠερεβοῆίοῆϊς Ἡοϑβοα 5," 
Ζιο 7λ. ΧΤ,1. 321-335. ᾧ Νενν., Ῥγείϑννευκ, σῆαγρο, Εἰδαεοὶ, 

ἢ 850 Οε., Μδι., Εοβ., Ηἀὰ., 6. ΝΝε, ΜΝ Ὲ5., Καε. ΟΑΞ. Νον., Α., Μασί, δέ αἱ. 

4 8ο Αδετῦ., Οτοίϊυ5, ΚυτίΣ, Κα. φὰ 80 ῃπχοδὶ Γοοοηϊ σΟΠΊΠῚ. Ἠ αι], 

Τῦ ϑαῃοιίίασϑ, Οἵ. 
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Α δυμητηδιῦ οὗ ἴῃ τῆοτς ἱπιροτίαπε ἱπίεγργείδιίουβ οὐ ἴμε τρδττίασε οἵ 
Ἡόοδεᾶ ἰ5 στε ρφρίνεῃ. 

Ι. ΑΑ νϊ]βίοῃ, ἃ ἰγαηῃϑβδοϊίοη ἱπ ἃ ἀγοᾶτῃ οὐ ἴσδῃςο, δὰ πόνοσ οδτιϊοὰ οὐἱ ἴῃ 

τοδὶ 11 (5ο Μαϊτηοηίάςε5, ΑἙ,., ΚΙ., Ηηρ., Κα. ΝΝα. Τὄιι,, ε7 α..). 11. (]οβεὶγ 

Δ ΠἸοἀ ἴο 1., ἀηὰ, κε 1, Ὀαβεὰ ρου οὈ]εοϊίοη ἴο ἃ ᾿Ἰἴεταὶ ἱπίεγρτεϊδιϊοῃ, 15 ἴῃς 

νίενν ψ ὨΪΟἢ πα κεβ 1ἴ ἃ ραγαῦϊε, οὐ 8] ρου, οὐ ἄρσυταῖϊνε πιοάς οὗ Βρεςςἢ (30 

Ἐδϑβῆὶ, (δ]., Ῥαγευβ, (Ὁτοοίυβ, ᾿ς Υεῖϊε, ϑοῆτδ,, Ηε6ς., ΗἸ., δἴπι., ΒΙ εεἷς, ϑοδι., 

Εσςυβ5, Κῦ., εἰ σ΄.). [ἡ ἀείεηςς οὗ ὈοΪῃ ἴῃς αὔονε 85 ἀραϊηβῖ ἃ [ἰτεγαὶ ἰῃΐογργε- 

ἰδίοις ἴὰ 5 υτρεὰ (“) ἰδμαῖ ἴο ἴακο 1 ᾿Πτετα! ]ν 5 ἃ τεβεοιίίοῃ ἀροι ἴῃς ΠΟ] πε 85 

οἔὗ Οοά, δπὰ ἱπιραῖεβ ἴο Ηοβεδ σοηάυςϊ ουἵ οὗ ΒαΙΙΟΩΥ ἱἶ ἴἢ6 οδαγαοῖοσ 

οὔ ἃ ρῥεορδβεῖ; (ὁ) ἴῃαϊ ἴῃς νψοϊθδῃ ἴῃ 31 15. ποῖ [ἢ βᾶῖὴηθ δ5 ἴῃς υἱίε ἴῃ 
σδδρΡ. 1, δπὰ ἰδαϊ Ηοβεδ ββουϊα βανε τηδάς ἴννο δυςοἢ τηδγτίαρεβ ἰ5 τη ρτοῦδὈ ]ε ; 
(2) ἴδδὶ ἴοο τπωυςῖ {ἰπιῈ ψγᾶ8 σοηῃβυτησα ΌΥ ἴδεβε ενεηῖς ίοσυ Ἡοβεᾶ ενοσ ἴο 

δανα υβεὰ [ἤεπὶ 85 ἴμε Ὀα55 οὗ ἃ 5ἰτἰκὶηρσ Δρρεᾶὶ ἴο (ὃς παίΐοῃ ; (47) ἴδαϊ 

Ριορδεῖβ οἴϊεῃ, τεργεβεηΐ {πεσηβεῖνεβ 85 Ὀεΐϊηρ υπᾶάστ σοτϊητιδηὰ ἴο ἀο [Βίηρε 

ΜὮΪοἢ σου] ποῖ ἢᾶνε δε ἀοπε (ἐφ. ΕΖ. 425.), (2) (δαὶ (δε οἰίεί δἰ ρμαϑῖς 

ἴῃ ἴῃς ψ οἷς παγγαῖϊνα 15 ΟὨ [ἢ 6 συῃο] 1 ς4] πδῖιθβ; (72) (παῖ ἴῃς ἱπίετρτεϊδιοη 
οἵ {πΠ6 δεῖ 5 αἴίδοῃεα ἱπιπιεα δε! ἴο [ες Τοοτητηιᾶπά ἴο ρετίοττῃ ἴῃς δοῖ, αἰϊο- 
δεῖδες αἴεσ ἰῃς [αϑῃϊοῃ οἵ νἱ᾽βίοῃ ἀπὰ βυτηῦοὶ γαῖ μεσ [ἤδη 85 ἱπ δείυδὶ [πῸ; 

(4) ἴδαὶ ἴἃ ψουϊὰ ἤᾶνε Ῥδδη ῥϑυοοϊορίς δ! ἱτηροϑϑί υἷε ἔοσ ἃ πᾶ οὗ Ἡοβεαΐς 

οδδτγδςοῖεγ ἴο ἢανε τεςοεϊνεὰ βυςἢ ἃ σοτητηδηά ίτοτῃ Ὑδῆνν ἢ. 

Αγαϊπηβὶ ἴῃς ῥγεσεάϊΐηρ νίεννβ, δῃὰ ἴῃ ἔανον οἵ ἃ [ἰΐεσγαὶ υπάἀετείδηδηρ οὗ ἴῃς 

πδιγαῖϊνο, ἃ 15 υτγρεὰ (4) ἴδαϊ ψῇῆδῖ 15 πιογαὶ]γ δπά τε σ᾽ ουϑγ οὈ͵δοϊ᾽ οπὉ]ς 

ἴῃ δοῖιδὶ ργαοῖίος Ὀεσοσηθβ ἢ0 τοτὲ ἀείεηϑβι υἷε Ὁ Ὀεΐηρ ῥγεβεηϊεὰ 88 νἱδίοῃ οἵ 

Ράγδῆϊε; (δ) (μαῖ πὸ ἱπάϊςαϊίου ἰ5 γίνε ΌΥ ἴῃς ρῥγορδεῖ ἴμδιὶ 115 15 νἱβίοῃ οἵ 

Ρᾶγϑθ]ε δηά ποῖ ἰδεῖ (νυϊ οἴ, ]ε. 25.154. Ζςο. 11); (ὦ τπαῖ τῆς πᾶτὶς Οομηεσ 
41} ὈΙΡ]αΐτη γὙἱ6 148 πὸ ϑυτῃθο  ςαὶ βἰρηίποδμος; (47) [δαὶ πὸ βυπθο]οδὶ 

τησϑηἷηρ οϑῃ Ὧς δἰίδοῃεα ἰο ἴδῃς ίαοϊ {πὶ (ἢς βεοοπὰ οἰ]ὰ (ν.5) 5 ἃ γἱτὶ 

γδῖβοσ [ἤδη ἃ ὈοΥ; (2) δαὶ ἴδε Ἰἰΐεγαὶ νίενν 5}158 ἴῃ! τεα] 5πὶ οὗ δι Ῥτορἢ- 

ΘΟΥ̓͂ Ὀεῖζίεν ἴδῃ [6 βυρροβί(οη ἴπαὶ ἰΐ 18. ἃ ργοάυςϊ οὗ 1Ἰϊοτασυ ἱπηαρί δῖοι; 

(,22) δεῖ ρεορδεῖβ ψεζὲ δοουβίοτηεα ἴο γίνε βυγθ 1 1.8] πδπο5 ἴο τεαὶ οἱ] στο 
(οἴ. 15. γ8 88); δῃὰ (4) τδαῖ ἃ τοᾶὶ ἐχρεγίεπος βοῇ 85 [πἰ5 ἐυγηίδῃες ἴῃς Ὀεβὶ 
εχρίδπαίϊομ οὗ Ἡοβαδ᾿ 5 τηόββᾶρο, --- ἰξ ψγᾶ5 (ἢ ουαΐοσοοτης οἵ ἴῃς Ξυβοτίηγε οἵ δὶ5 
οὐ Βοδτί. 

ΠΙ|Ι. Τῃοβα το πᾶνε τηδἰπίαϊποά ὑμαὶ ἃ στοαὶ πηδιγίαρε ἴοοῖὶς ρἷαος δανς 

ἀϊβετεὰ ψ ΕἸ διιοπρ ᾿μετηβεῖνεβ. Τἰ ἢὰ5 Ὀδθη Πε]ά: (1) ΤΠαῖ Οοἴθοσ νγῶβ 
δΔῃ δοκηονϊεήρεα Παιῖοῖ (4) ψῇμο διδὰ δἰγεδαῦ Ὀοτης οἰ άτοη (50 ΑΒατῦ., 
Οτοῖία5, Κατ); οὐ (ὁ) Ψψῆο θοτα οι άγεη ἴο Ηοβοα ἴῃ ἰανία! ννοαϊοςοὶς (50 

Βδοκεϊ δπὰ Μδϑυ., ἱπιεσργειηρ Ὁ δἃ5 βΒῃονίηρ πα ἴῃς οὨ]άτοη ψετο Ἡοβεδ᾿β 

ΟὟ); ΟΥὉ (2) Ψῆο Ὅοτε, δἴϊετ μεσ τηδιτίαρε, οἰ ἄγε ἤοβο ραγεηΐϊαρε ννῶ5 

πἀποοζίαϊῃ (30 Τετ., Τβεοάοτεῖ, Μεζο., ϑαῃποιίυβ, Βυτκίυς, ᾿αῖδε, Βαιογ, Εν. 

Ἡοΐηδηῃ ( ἤειςεασάρς π. Ἐγζέδερι, 20 ς Ε.), Ῥα., ΝΑ]., ε7 αἰ.). Τῆς οδἰϊεῖ 
ἀτρυπιεηῖβ ἴῃ βυρροτί οἵἉ [ἢϊ5 νίενν ἄγε (4) {πδὶ ἴῃς πιδγτίασε {βεγθΌ Ὀδοοπηε5 
ἃ ἀϊτεοῖ, Οὔνίουβ βειηοῃ ἀραϊπϑὶ 15ταοὶ; (ὁ) ἴῃς ὀχισδοσαϊ ασῪ οἰαγαοῖον οὗ 
πε ἀςὶ νὰ ἔοτ ἴῃς ὄχργεβ8 ρυζροβε οἵ αἰϊγαοϊϊπρ αἰζδηϊίου (οἴ, ΕΖ. 1295) 

.Ἅ, 
Η 
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διὰ Ἰελάϊης τς Ῥεορὶε ἴο αυεβίΐοη ἴπε ῥγορδεῖ, δῃηὰ ἴῃυφ ἤιγη 8} δΐτη δῃ 
ΟΡΡογίιυη!Υ ἴο ἔεδο ἢ} ἴπε ἰεββοη ἣς ἀεδίτεά; (2) ἰ{ τῆς δοῖ οὗ 31 νγᾶβ ἃ ρυ ])ῖς 

ΟΏΘ, 85 ἰ5 σαΏΘΥΙΔΙΥ τηδὶ πἰαϊηεα, ὮΥ ποῖ Αἶβο ἴῃ οὗ 132, δίπος ἰῃς ίοτηι οὗ (ἢ δ 

ἀϊνίπε σοπιηδηα 5 Ὀγαοιο δ! ἴῃς βαπιε (47) ἴῃς ἀϊνίῃς ρύγροβε οὗ ἴδμῈ 
τολιτίαρε Ὀεοοϊηδβ οἶδᾶτ --- νἱΖ. ἴοὸ ορεη ἴδε εγεβ οὗ ἴπε ῥρδορὶἜς ἴο 115 51Π5 
δραϊηδὶ Υδῆνει. Τῆς ἱπίετργείδιίίοη οὐ ὕπιῦτεὶς 15 τνουί ἢν οὗ τηεδηζίοη ἴῃ 

[5 Ἑσοπποοίίϊου, νἱΖ. ἴαί Ἡσοϑβοα, (πη κίηρ οὗ Ὑδανεἢ δ6 τῆς δυθραπᾶὰ οἵ 

15:86}, δῃὰ οὐ δἰπιβεὶ ἃ5 Ὑδῆνε 5 τοργεβεηίαϊίϊνε ἴο 5γϑεὶ, δες [αὶ Πα 

Βλτϑοῖ 458 οοπίτδοϊεα τηδιτίαρε ψἱτὰ ἃ Βαιῖοῖ, βίῃος Ὡς ὉΥ νἱτῖυς οἵ ἢΪ5 

Ῥτορδεῖϊς οδι]ηρ ϑυκίαίπ5 [6 βδτης ταϊαϊΐοπ ἴο βγεῖ ἃ9 Ὑδῆνεἢ ἀοαβ. 
Αγραϊηβὶ ἴῃς νἱενν ἴηλὶ Οοοϊηεσ νγᾶ8 ἃ θυ ]ς Ὠαῖῖοῖ ἅτε υτρεὰ ἵννο οὈ)εοϊ 5 

ὙγΒΙ ἢ θεῖ ἀεοίβῖνε : (4) ἴμαὶ ἰῇ (8. μΒαὰ Ῥεδθὴ ἱπιεπάςα “)] νγου]ὰ μανε 
Ὀδοι υδοὰ ἰπεϊεδὰ οὗ ὈΣ ὨΦΚΝ; (δ) ἰδδὶ 1ἴ 8 σοηίΐγαγυ ἴο ἴῃς τερυΐατῦ συβίοτῃ 

οἵ Ηοσβεα δῃὰ ἴδε ρεορδεῖβ ἴῃ ρεπογαὶ, ννο αἰνγαυβ τερτεβεηίεά 1ϑγδοῖ ἃ5 ρυγα 

αἱ ἴδε τἰπης οὗ μεσ απΐοη ἢ Υδηνεῆ. ᾿ 

(2) Αποῖδμον ρῇαβε οἵ ἴ}}15 νἱενν 18 ἴῃδϊ βρί για δὶ (ογη!οδίϊοι 5 τηθδηΐ ες, 
Οοπιος Ὀεΐηρ ἃ ουβῃίρρον οἵ ἰάο]5, {|κὰ 41} (Ὡς 15γδε}ϊῖεβ οἵ Ἡοβϑδ᾽᾿β {πα (30 
Νεν., Ῥτγείβννεγκ, ὅῆαγρο, Εἰςάεὶ, Η4].). Βαῖ 1ξ δυο ψετγὰ ἴῃς ςαθς, Ἠ οβοδ᾿ 

ΡῬτεδοβίης δηὰ 5 υϑὲ οἵ δβ ν]ἝἊ ίοτ 1]υ5ἰταῖϊίνε ρυγροβεβ νουὰ πᾶνε ἢδὰ 
1ππ||6 ἔοτος ἢ ρεορὶς το “ες ἃ}1 βίπηεῦβ κα Ὠὶ5 ἴδ δηὰ βᾶνν ΠΟ 6ν]]} 

ἐπ {δεῖς σοηάυςῖ, 
(3) ὅϑοιις αᾶνε Βεϊὰ ἴμαὶ Ησοβεα ἰοοὶς σοόοτηοσ, ἴῃς Βατῖοῖ, οὶ 85 ἃ [υ]} ν]ΐε, 

Ὀυϊ ΟἿΪΥ 85 ἃ οοπουδίης (80 ΤΒοιηᾶς Ααυΐϊηδ5, Θοῦ 1). Βαΐ [δϊ5 15. ὄἐνθῃ 

1ε55 δοςερίδυϊε ἴδῃ (1). 
(4) Αμποῖδεν δἰϊεπιρὶ ἴο Ἔεβοᾶρς ἀμ υ Υ 15 [Ὡς νῖενν (μα πηαϊτο5 (ἢ ς νἱΐς ἂπά 

σδ]άτεη νϊτίαουβ δηἃ Ὠοηῃογδῦϊε, Ὀυϊ 8584γ5 (δαὶ Ἡσοϑβεα σία ἴλ πὶ δάυϊϊετουβ 

ἴοτ ρᾶγαθοὶῖς Ῥυγροβοβ (80 1υἱδετ, Ο5.). Ἡόονανον, [πὶ 15 ουἱ οὗ Κεερίῃρ 
ἢ 815 οδασαςοίεν, δηὰ τσὶ ἤανα Ὀτουρῶϊ προ Βἰπὶ ὀρθῇ τἀ ΐουϊς δὐτοδὰ 

δηὰ τη ετγβίδπαϊηρ δὶ Ὠοηλα. 

(5) ΕἸμαγ, ἴὰ ἰβ με] ἃ τηδὶ τῆς ἀϊθροπιιίου ἰονναγὰ δά υ] τοῦ ἱπ Οοιηεσ ἀϊὰ 

ποῖ τηδηϊίεβι ἰἴ5ο ]  ἀπ|}]} αἴεσ μεν πιδτείαρε (50 Οεν., Μᾶ., Κοβ., ΕἸἰςῇ., ϑίυςκ, 

ΤΒεΐηεσ, Ηά., ϑοδοσρ, 5. δ] ον, (ἢ ε. ΝΥ ε. ΝΝΕΘ5., Κας., ΟΑ5., Πα., Μαεῖϊΐ, εἰ αἰ.). 

Τῆς δἀνδηΐαρεαπ οὗ [ἢ 5 νἱενν δὰ (4) ἴδαὶ 1ὶ δοσερίβ ἴῃς πδγγαϊϊνε 848 θείῃ 

ἴδε βἰπιρῖς τοῖα] οἵ ιἰδιογὶοδὶ ἔδοϊβ ψν]ςἢ τ ἀρΡΡΑγΘΏΠΥ 5, νν 116, αἱ [ἢ 58 π|6 

ἔπιες, ἰξ ἀοε5 ΑἸΤΑΥ τἱ1ἢ ἴῃς τηογαὶ αἰ βης 165 ἱηνοϊνεὰ ἱπ οἴδετ νίεννβ ἴῃαὶ ἀο 

τῆς βϑαηε; (ὁ) δαὶ ἰξ ἐαγηϊβμεβ ἃ γεαβοῃδῦϊε Ὀαβὶ5 ίοςῦ Ἡ οβθδ᾿β εν ἀεηΐ ἴονε 

ἴον δὶ ψἱίε; (ῶ τδαὶ 1 πιοϑδὲ δαϑὶὶγ Ἔὀχρίαῖηβ (ἢς ρῬγοσαδββϑοβ [Ὠτουρ ἢ ν ὨΪΟὮ 
Ἡοϑβεᾶ οδτῃς ἴο ἃ τοδ]ζαϊΐοῃ οὗ ἴῃς πιυΐαδὶ το] ] ο Βἢ]ρ οὗ Υδῆνν εἢ δηά 1β3γδε]; 

(4) ἴπαῖ ἴἰ ἰβ βΒίσομ ΡΥ βυρροτῖεὰ ΌΥ͂ σδδρ. 3, νν»Ις ἢ ἀσβοῦῖθες Ηοβεδ 85 ἰαϊκίηρ 

Ὀδοῖϊ ἢἰ8 νὶΐε ψῆο μαὰ Ὀδεη ἀϊβιηγϊβδεὰά οἱ δοοουηὶ οὗ δεῖ δάυ]εσυ, τ ΠΟ ἢ 

ἀἰ5π)1554] νγουϊὰ ποῖ ἤανε Ὀδε 7050 16 40]ς ἰ{ Ηοβεα δά πιαιτὶ σὰ ἢδγ 8} {8}} 

ἱκπονϊεάσε οὗ Βεῦ ανίηρ Ὀεεῖ ῥγανι ουϑὶυ ἱπηηοταὶ. Τῆς οὈ]εοίοπ5 ἰδαῖ 
δΒανα Ὀδεη πιδάς ἴο ἰΐ (οἴ, ΝοΐΖΣ, Ζευ7Ζᾷ. ΧΙ.]. 221--,5; Δ. 28. 11. 422) 
8ἃτε (4) ἴδε ίδοεϊ ἴπαὶ ἰΐ πεοεβϑιϊαῖεβ τε βυρροϑβιτιίοη ὑπαὶ Ἠοβεοδ, ἴεν δῃ 
ἐχρεείεηςς συηηΐηρ ἰὨτου ἢ ΤΏΔΩΥ γελγβ, ἰοοϊκεὰ Ὀδοὶς ἀροῦ ἴΐ 4}, δπὰ ἰη- 

Ρ 
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ἰεγργεϊεἃ δ5 ἃ αἰγεοΐϊ οδἱἹ οὗ Ὑδδνες ψνμαὶ νὰθ ἴῃ ἃ ἴατσε τηεᾶβυσε ἄὰς 
ἴο ἢὶβΒ οὐνῆέ παῖυγαὶ ἱτηρυϊθεβ; (6) ἴῃς ἴαοϊ παῖ ἴο ἴακε ουἱ οἵ Ἡοβεαΐξ 
Ἰὲ [Π6 Ὠυπιρεῦ οὗ γεδῖβ ΠεοαββαῦΥ ἴος ἴῃς οσουζγεηος οἵ (ἢς εναπῖβ πᾶζ- 

ταῖεὰ δα ἰθᾶνεβ σου ραγδί νοὶ ἰἰππ|6 οὗἨ ἢἰ5 16 ἴο Ὀ6 βρθηΐϊ ἴῃ ρῥγορβεῖὶς 

δον; (ὦ ἰΐ νὰ δοςερῖ ἴῃς νὶεν οὗ δε. (50 ἯὟΕΑΞ5., Κυς., ΟΑ5., Νον.) 
[μαϊ Ἡόοβεᾶ αἰὰ ποὶ ἀΐβοονεσ ἢἷβ νν ἱ[ε᾽5 Ἰη Πα ΕἸ ΠΥ ὑ8 Ὁ} δες (ἢ ὈἰτῖΒ οὗ {δεῖς 

βτυϑβί-Ῥοσῃ, 1 (οἱ ον ἴπαΐ ἢ15 ἀοτησϑιὶς Ἔχρογίδεηος δὰ {ππ|| ἴο ἀο ψὶῖ ἢἰϊς 
σοποερίΐοῃ οὗ 5 τββίοῃ, ἕο ἢς ἰογεῖεὶ]α ἴῃς ἄοοτι οὗ βϑγαεὶ ἴῃ ἴῃς πᾶτοης 
οὗ ἢ198 ἤἢγβὶ ς ἢ], 7εζτεεὶ; (4) δοννενεσ, ψβεῖδεσ με ἰεασηεὰ οἵ δϊ5 υἱίε᾽ 

[ΑἸ] 6 65πη685 Ὀείοτα με ὈΪγτἢ οὗ 7εζγεεὶ (50 (ἢε. ἱὰ ΕΞ. γορά. Ρ. 112), οὗ 

αἴϊεν [Βαϊ δνεηῖ, δῃά Ὀείοτε ἴῃς υἱγι οἵ ἴπε οἴπετ ἵννο, ἰξ 15 ϑοδσοεῖν ργοῦδοϊε 
1Παΐ ἢς νουἹὰ μανε Κερὶ Οοσηοῦ ἴῃ 5 ἤουβε δπὰ ρεγηιϊτἰεἰ ὨδΥ ἴο σὸ οὐ ἴῃ 

δάυϊζετγ; (4) ἴδε δοῖ (Παὶ ἴδε ν[ε᾽5 Ἰηπα εν ἀϊὰ ποῖ ἀενεῖορ ὑπὲ}} δἴτεσ ἴῃς 
τολττίαρε νου ἤᾶνα Ὀδεη ἴοο ἱπιροτίδηϊ 8Δη ᾿ΐεπι ἴο ἤᾶνα Ὀδθὴ σοτῃρ]εζε Υ 

Ἱσποτεὰ ἴῃ ἴῃς ἴεχί (οἵ. Μασ 5 νίενν [δἰ Οοπιετβ ᾿η6 6} νν85 ηοὶ ἀϊβεονεγεά 

ΓῚῚ δέϊεν ἴᾷς Ὀἰτῖ οὗ 4}} ἴπγες σι] άτθῃ); (70) ἴτ 19. ἢο δαβίεσς ἴο τ ϊηἰς οὗ 
Ὑδνεἢ 85 σουητηδηάιηρ Ἡζοβεα ἴο ΤΥ ἃ ψοϊηδη οπὶ Ὑδαν εἶ ΚΠΟΥΒ 

ἴο θὲ δνουῖϊ ἴο Ὀτοαὶς δοσ τηδιτίαρε νον ἤδη ἃ ἰδ ἴο ταϊηῖκ οὗ Ἀΐπὶ 85 

σομησηδηϊηρ Ἡοβεᾶ ἴο ΤΊΔΙΓΥ ἃ τεσορηϊζεα δατῖοῖ; (σὴ ἴῃς ρυτγροβθε οὗ ἴδε 
τηλιτίαρε ἀο65 ποῖ ἀρρϑᾶγ οἡ (85 βυρροβιζίοῃ ; ἰΐ νγὰβ8 ποῖ ποΟδββδΎΥ ἴο ΈΔΟ ἢ 

Ἡσοβοα πὸ ἰἄδα οὐ «Ὑὐδῆνθῆ ὃἃ9 βγδο}}8 Βιβραηά, ίος [8185 ψαϑ ἃ ςοϊηηοῦ 

οι ς σομοαρίοΣ ΨΚ, ποῦ σουϊὰ Ὧ6 ἢᾶνε ραβϑεά ἰπητηεαἰδίεϊν ἔγοτα ἴῃς ᾿πουρδῖ 

οὗ 8 ον ἴονε ἔοσς ὶβ ψιοκοὰ νἱΐο ἴο ἴδαῖ οὗ Ὑδῆνο ἢ β ἴον ίοτ [5γδοῖ, -- 

ἢς τηυβκῖ ἢανα δὰ ἃ βρεοῖϊαὶ τενοϊαϊίοη οἱ [158 ἰμουρῆϊ, --- Πεῆος ἴῃς τηδττίαρε 

ὙᾺΝ ὈΠΗΘΟΘΒΘΒΔΙΥ; ὯΟΥ νγ»8 ἰἴΐ ὨΘΟΟΒΒΘΙΥ ἴῃ οτάον ἴο ἄγουβὲ ἴδε ρῥγορδεῖϊς 8ρὶτἰϊ 

ἷῃ Ηοβεαδ, ἔοτ ἢς οουἱά ποῖ Ὠᾶνε βεδ ἱπ ἢ15 ΟὟ ΘΧρΡοΙ͂Θησς6 Δ ΔΙΩΔΙΟΡΥ͂ ἴο 

Ὑλμεἢ ἢ ἐχρογίεμος Ἡἱ βσγδεὶ μΒαὰ 6 ποῖ ργενὶ ουβὶν πδὰ ἃ ρζορδεῖβ 
τεαὶζαϊίου οὗ 1βγαςθὶβ νυ οκεάηθβ5; ποῖ ἰ5 1ἴ βυβηοϊοηϊ ἴο 580 ἴδμαΐ ἴῃς τηδι- 

τίαδε 8 ἴο ἰεδοἢ Ηοβεα δον ἄεερ ννὰβ Ὑδῆνε ἢ β ἶονε δπὰ δηρυ ἢ δηὰ 

Ὦονν Ὀᾶ86 τψτὰ8 [5γ86}᾽8 ἱπρτγδίιταάς, --α ϑυ ἢ 5γτηραίἣυ οουἱὰ οοτης ΟἾΪΥῪ {ΒγουρὮ 

οἰεασ ἰπϑῖρμι ἱπῖο βγαεὶ 5 σοπιρὶεῖς τενοῖ ἔγοτῃ Ὑδανεἢ ἰπ ουἱῖα5 δηά [ἰς; 
(ἀ) ψΒΠὸ 1 ἰβ 267 σε Ῥοβϑβίδ]ς {πὶ ἴπε τενεϊδίοη οοπίαϊηφα ἴῃ [Βς τοδττίαρε 

νγ88 [πιο ἴο Ηοβεα δἰ πιβο], τε Ὀτεν οὗ ἴα τεργεβθηϊδίί ου δηά 115 οἷοβε 

Ἰητοστηηρ] ηρ ὙΠῸ ἰἢς τεπιαϊηϊηρ υἱζοτάποοβ βρεαῖὶς ἀραϊηβὶ ἱΐ, 88 Ψ6}} 845 ᾿ς 

[αοὶ τ8αϊ ἴῃ βιιο ἢ οα565 ἴε τηδαϊαϊηρ ρΡοβιξίου οὗ ἴπε ρσορβεῖ Ὀείΐνγεθε Ὑδαν ἢ 

δηὰ 15γ86] δἰνναγβ ἀρρεᾶσβ. "ἢ ᾿ 

2}. 2.0» 2ὴὼ6 παπαῖ ροός α-τυλογίησ ὥογι αὐ γαλευελ]Ί Τῆς 
ΙἸαπιὰ τοργοϑθηῖβ τῆ6 ἰηάϊνιἀυ8] ἸηΠΔΌΪ Δηῖϊ5 δηὰ 15 υϑοὰ ἴῃ [(ἢδ 

ὨΔΙΤΟΥΟΙ 56η56 οὗ [|5τὯ6], οχοϊυάϊηρ ]υ ἀλη. Τα βθῆβε οἵ 

ἴῃ6 5Υ10 0] ἰ85 ῥἱαίΐῃ : (1) ἴῃς Ρῥτορῃθρι στϑργθβθηῖβ Ὑδημεἢ ; 

(2) αομμοσ ψῆο 5 πιαιγϊθὰ ἴο ([ἢε ρῥτορῃεῖ, 15 ἴϑγδθὶ ΨῆΟ ἴ5 

᾽ν νὰ, (ἢ 6., Νονν., 2 αὐ. 
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ΤΩΔιτοα ἴο Ὑδῆνθ ἢ ; (3) 45 Οοὕλοσ δῆ τηδιτίαρο ροθ5 Δ5.ΓΑΎ, 
850 [5ΓΔ6], Αἴἴοσ ἃ ρου οά, ροθ5 8- Ὑπογίης δέου οἴπεσ ροάϑ.--- ὃ. 454 

Τοξ Οσονιεγ, δε ἐαυγσλζγ ο7 2)1ῤία 1) Μαυςσὴ ἔχῃ] 685 εβογὶ Ὠδ5 

Ὀδδὴ βρθῃηΐ ἰῇ βϑδκίηρ ἃ ϑυγῦῦο οὶ τησδηΐϊηρ ἴοσ οπΊοσ. ΤῊ] 

Ὧᾶ5 Ὀδδὴ ἄμυς ἴο ἴτῃ6 ίδεϊ ἴδαὶ ἴῇ6 ῥσόρῃεϊ 50 ἰηϊογργεῖβ ἴῃ 6 

Πδη165 οὗ [ῃ6 σὨΠ]άγοη, δηά Ὀθδοδυβε “ (ἀοπηοΓ ̓ 18 ἢοΐ Δῃ ΟΥ̓ ΏΔΓΥ 

ΠᾶτΩδ ; ἐνρ. (4) “ Ἴσοηϑυτηρίίοη," δηᾶὰ τἢϊ5 στ ΠΙ Ὁ] ΑΙ ΤῺ Ξξ “ σοσ- 

τυρὶ τπᾶ85 οὗ ἢἤρβ᾽"᾽ ;" (ὁ) “ ςοπιρεΐθηθβα " (ςοἶ, [ετ. τετελεσ- 
μένη), Ὑ| ΠΙὈΪΔί τα τ “' οακο8 οἵ ἢρϑ, ϑθῆϑυδὶ ρ᾽θάϑυγο "Ὁ 

(2) αἀεκβιίτυςσίζίοη, τυΐη, ζ ταίοσστίηρ ἴο ἴῃ6 Ρῥυη]ϑῃπηθηῖ σοι ηρ ; 

(42) ςοαἷς ; ὃ (4) τλδυγτροδῦΌϊς τηδϊάθῃ, ἀδυρῃίοσ οὗ νδηϊοηῃθ85. 

Βεβιάες ἴῃ6 ᾿ηϊογργοίϊδιοης οὗ Βαϊ Ὀ1ΌΪ]ΑΙ τὰ ρίνοη ον τδῪ Ὁς 

ταθηϊοηεά οὐῤῥεζαίδρε  ϊ νὨϊοἢ τοδᾶβ: “ΟὉ ΡῥΙοΟΡἤΏΘΞΥ δραϊηβι 

τῆὴ6 1 ΠΑ] Δηΐ5 οὗ ἴῃ 6 ΟἸἿὟῪΥ οἵἉ ΙΔοϊαίτγ, εἴο.,᾽᾽ δηὰ “Οοπηοσ, ἀδυρῇ- 

ΕΣ οὗ γαὶβἱ ἢ -αϊκ 5, 2.5. δάθηϊ νυ ΡΟ. οὗ Β44]. "5 ΚΙΙΊΟΙΙ 

Βυρρεβῖς ἴῃαἱὶ ΟΟΙΠΘΙ ψὰ9 ἃ ν6]1- Κηόονῃ δαῖὶοῖ οὗ [ἢ6 Ρῥσορῇθι 

6. Βιυῖ 20 ϑυτθο 8] ᾿ποδηΐϊηρ αἰίδοῆθβ ἴο ἴἢ6 ψοτά, 5ϊηςς 

1η6 ρῥτορῆδει ρίνοϑ ποῃθ, δ Πουρὴ ἴο ἴπ6 οἴποθῖβ ἢθ ρῖνοβ ἱΐ, δηὰ 

βίησθ ἴἢ6 ΘΙ ΡἢΑϑ5 γοϑῖβ ὕροὴ ἴῃς σὨΠ]άσθη ταῖμοσ [Δ Ὡροὴ ἴῃς 

τροῖμοσ. [Ιἢ [Π]5 σαβθ (σοηοῦ 5 ἃ Ὠϊδίογιοδὶ ρούβοη, 7 δηα 1014] πὴ 

ΤΩΔΥ͂ ΤΕΙευ ἴο ΘΓ (Δ ΠΟΥ, οὐ ἴο Ποὺ Ὠοτηθ, ὀσδά ἢανίηρ Ὀοϊἢ υϑᾶρθ5 ; 
εἴ. Πιθ]αιδίηι, ἃ οἰϊγ οὗ Μοδαῦ, Νυ. 335 6. 4853͵;- 4[5π5272ὦυὺ ὀογε ἀΐρε 
ὦ 505} ϑοῖιε Μϑ5. (ν.5.) οὐγαἱίῖ “ Εἴτα"; ἴῃ ΔΩΥ οᾶ56, ἴῃς σοηϊίοχί 

ἀεοπηδηᾶς ἰμαΐ ἴἢ6 5δοὴ Ὀ6 οὔθ Ὀοτῃ ἴῃ 5ἴη, [πουρῇ τεσορηϊζεα ἔοσυ 

ἴἢ6 τηοϊῃοτ᾽5 βϑακΚ6. ΑἿΥ 500 Ὀογῃ ψ 116 (ὐοπηοῦ 15 γεσορηϊζοα 85 

ἢϊ5 ψ Πα Μ}1}] θ6 ἢΪ5 50η. ---4. Οαΐ λὶς παγις γεσγεοί  ΕουΣ Ροϊηῖβ 
ΤΩΔΥ Ὀδ6 ποϊδά: (1) Τα παπλὸ ἰ5 συμ] 104] δηὰ τοίοσϑ ἴο ἴῃ 6 

στεαῖ ὑδαιο-ρτουηά (οἷ Τὰ. 4525. 6556. ,,5 7 5. 2015) οἡ ψῇϊοἢ 
Του Πα τρδβϑδογεὰ (ἢς ἔδΠν οὗ Αἢδὺ (2 Κ. 9, το). ἴῃ ρίνίηρ 

1015 πᾶπηθ ἴο ἴῃ6 Ὀαϑίαγά 50, ἢ6 ]ΔΙΉΪΥ σμαγαςίοσιζθϑ [οἢπ᾽5 δεῖ 85 

ψοΚαα δηά τυϊηουβ. ΤῊΪβ ορ᾽ηίοη, αἰ οτγίηρ ἔσοτῃ ἴῃδὶ οὗ 2 Κ. τοϑ, 

ΤορΡτοϑθηῖβ [ἢ ορὶπίοῃ οὗ Ηοϑβοϑα δηά [ἢς τροσαὶ σοίογηιοτθ οὗ ἢὶ5 

τἰπ16, ἃ σδσηἴυτΥ δέϊοσ ἴῃς ονεηῖ. Α σθηςγΥ Ὠαά ρίνοη ἴῃ6 Ρσορῃθῖβ 

ἃ Ὀοσῖῖεγ ρΡοϊηῖ οὗ νίαν. ΤΠ οὐἱῖ οὗ ᾿εῆυ δπά 5 ἀδβοθπαάδηϊβ ννᾶ5 

Ὠοῖ οη6 ννηϊοὴ ἴῃ6 ῥτορῆἢεῖ οὗ ἴῃ ρετὶοα σου]ὰ δπάοτβα. (2) Ῥοτ- 

5 (Δ). ᾧ 6ε5., Μδυ. δ. Ηἰδὰεϊ. 
{ Οτοοσΐα5. Ι Ηἰ. Ἡ Οεῦ., Εν., δ΄... ε2 αὐ, 

τ, Μαζγοῖς, 5. δῇ οσ, ἅἥἅ Μείεσ, οἰϊςὰ ΌΥ δίῃ}. 
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ὮΔΡ85, ἃ5 Νονδοὶς βυρρεϑῖβ, [ὴ6 ὑσοόορῃεῖ Ὠδὰ Ὀείοσε ἢἰπὶ ἘΠ) 4} 5 

Ῥτεάϊοςίοη οὗ ἴμε ἀονηία!! οὗ ΑΠΔ᾽5 οτης οη δοοουηῖ οὗ Νθοίῃ᾽ 5 

Ὀ]οοῦ (1 Κ. 2133). (42) Τῇε ρῥτορῃεῖ ἄοεβ ποῖ γεῖ Κπον, ἢ να 
ΤΩΔΥ Ἰυᾶρε ἔσο ἴἢ6 πη οὗ [6 50η 85 σοϊῃραῖεά τῇ ἴῃ 6 Ὠδτηδ 
οὗ τῆς ἀδυρῆῖεσ (ν.5), [δι ἢἷ5 νιῖα 15 (41 {1655 ἴο ἢϊπι." (4) ΕἸοτὰ 
[ὴἢ6 νογάβ παῖ ἕοϊον : 7) τυοῖὰ σύέρρε 16 ὀίῴοα 97 “εεγεεί ὠῤοπκ 

ζλε ἄομδε οὗ έλω, σπα εὐ ἐαπέδε τὰε ζίηραάονε οΓ Ἴςγαοί 10 «εα56} 

1 Δρρθᾶῖβ ἴῃδϊῖ Ηοβϑα ὄὌχρεοϊθά ἴῃ εηὰ οὗ θυ 5 ἀγηδϑῖγν δηά τῃς 

δηἀ οὗ ἴῃε Κιηράοτμ ἴο σοῃηδ δἵ ἴῃ 6 54Π16 [1πΠ|6. ΑΒ ἃ πηδῖῖεσ οἵ δεῖ 

δυουϊ ᾿νοηςγ-Ο͵θ γθᾶῖβ (743--722 Β.0.) Ρα45564 Ὀδαίοτε ἴῃ6 Κιηράοτῃ 

οραβοά ἴο δχὶϑῖ, δηά ἀυγίηρ [15 ρογοα οἷχ Κιηρβ 5σαῇ ὉΡροὴ 186 

[ἄσοηθ. ΤῊΪ5 15 41} [6 τῆοσϑ 1ηςουθϑίηρ Ἰη νον οὗ ἴῃ6 ἔαοϊ [ῃδΐ τῃε 

Ῥτορῇεῖ ἰτηβοὶ Ἰνεα ἔοσ δοῦλα της δίϊοσ ἴῃς ἀθαίῃ οὗ Ζεοβαγίδῃ, 
Δηάα τρῶς δαϑὶν ἤᾶνα οὔδηροαά [15 ἀδῆἤηϊῖα οχργοϑϑίοη ψ σῇ 
5 ποῖ ΑἸἸΠΙ]οἃ ἴο ΟἿδ Τοσο ὩΘΑΙΪΥ ἴῃ δοοοῖὰ νὰ [ἴῃ 6 ἑδοῖβ : 

ΜΏΙΟΝ ρο65 ἴο 5ῆον ἴῃδϊ ποιίῆοσ ἴῃ6 Ρῥσοόρῆθὶ ΠΟΥ ἢΪ5 σοῃίετῃ- 

ῬΟΓΙΑΙ65 ΜΟΙΘ δοοιβίομηοα ἴο ῥΐδοθ θιρἢδϑ5 ὕροὴ ἴῃς ΙΘΓοΣ 

οὗ ργορῃεῖς βρθεοῆ. ὙΏ1]6, οἡ ἴῃ6 οἴμοὺ Ὠδηά, 1 15 οἰθᾶσ ἔτουμ 

Ὠδίουυ ἴῃαὶ ψι τὴ6 [4]}] οὗὐ εμυ5 αἀγημαθῖν ἴῃ6 δηά ἴῃ ἴῃς 

ἸΑῦρθῖ 56ηὴ56 δα Ὀερυη ἴο 5|0}Ν 1156]1{. ---ὅ. 7Ζἅε ὄστυ οΓ “γα! 

ἐ.ς. Ῥονεῖ (οἴ. Οη. 495 76. 495 70. 293). --- 7» τὰς ναί οὗ, γεεγεεο 
7εΖγθαὶ νγὰβ ἴῃ 6 βεθῆθ οἱ ἴῃς ἰδυρσηῖοσ οὗ ΑΠδθ᾽ 5 (δι  ὈῪ 7 ἢ ; 

ἤδηςσα [6 νιον οὗ [626 6] 15 βϑϊθοϊβα 85 ἴῃς πηοϑί διίηρ Ρ]δοθ 

ἴον τῆς ἱπῆϊοϊοη οὗ νϑηρθᾶηος ἴοὸσ τὴϊ]5 ἀδθα. 7--- 6. 41, τἂξ 

ὀαγε « ἀσεράγ)] Νον τὰς ῥτορῇῃδι μᾶ5 αἰβδοονοσγθα ἴῃ6 υηζϑιτἢ- 

[1] η655 οὗ Πἰ5 ΨΠ6, ΟΥ ἢθ 15 ἰηβίγυοϊοα : Οσῶ ἦεν παάρις Δῖο-  ' 

ΓΛῖογαγν, δάς ἐς ποῦ 2ίηδα οὐ ἠρυσά, δὰ Ἰηἀεροηάδηϊ βθηΐθποθ 

5664 ἃ5 ἃ ΡῬΙΌΡΟΣΙ Ὠδῖὴθ; ἴθ δχρδηδίίοῃ ἔο] ον: 7. τοῦ πο 

ἔρηρεγ λαῦες 2[ΐν (οὐ ἐρυδὺ) 2907 ἄφες ἄομδε οὗ 7 γαεί, “λα 7 λον 

σέ αὐ ,οηρίυε τε». Οἰῃοῦ τοηάοηηρβ οἵ ἴῃ6 Ἰαϑὲ οἶαυδθα ἃγα: 

(1) Ὀυϊ ν}}}] υἱέοι! ἴακα τ(ἤθτ ἄνναῦ ;Σ (2) ὕυ 1 Μ}}} ἴαἶκε ἀνψαν 

ίτοτῃ ἴπθ πὰ (Θνογυ τη); 8 (3) ὈΜ.Ε1 Μ}1}} σοτρ] εἴοϊγ ἰοσρεῖ ἴἤθιι ; ἢ 

(4) ὈυΓ1 ψ}}} 1 Ρ ΤΥ παηᾶ (1Π 50] πη οαἵἢ) δραϊηβί το ἢ 
Μαγίὶ οὐτῖβ [ἢ }5 οἰδι56. ---- 7, 2.“ 7 τοῖν λαῦς 21 πῤοπ τάς ἀσμδέ 

4 Νγε., ΝΕΒ., Καςο., Νον.; Ὀπῖ οὗ, (Βε. (ν...). 
{ Μεϊημοϊὶά, Ρ. ὅόᾳ, ἰγεαίβ ν.ὅ 25 ἃ ἰδίεσ δὐ ἀπο. 

τὰ, ΑΝ. εἰ αἱ. ὁ Ηης., Ρυ., εἰ α΄. Ι| Ἐ, 5. ῇοἹΣΖ, 62 αἵ, - Αὐατῦ. 
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“7 7}μάα} ΤὨϊ5 νεσϑα 15 τοῦ ἃ ἰδῖθσ μβαπά "' θδοδιβεὲ (1) ἰΐ οσσᾶ- 
ΒΙΟΏ5 Δῃ ᾿ἸΠΓΟΙΓΌΡΓΟΩ 1ἢ ἴἢ6 ἀσδογιρίίοη οὗ: [ὴ6 ῥγορῇ οι 5 ἀοτηθδϑιὶς 

Ὠϊβίογυ, δηὰ 115 σοῃηηθοίίοη νὰ Ὑδῆνεῃ δηὰ 5γα6]; (2) [86 
Ῥῶχσαβθο “ Ὑδῆνθῃ {π6ὶγ (σοα ᾽᾿ ἀοα5 ηοῖ Οσοὺγ ἴῃ ρτε- Παυϊογοποιηὶς 
τογαῖυσα ; (3) οΟἴΠΟΣ νϑῖβ68 σοἰαϊϊηρ ἴο ἀΔἢ ἃζα ϑβυβρίοίουβ ; 

(4) ἴἴ τεῆεοῖ [86 ἀε]ίνοαηος οὗ [Δ ἴῃ ϑθπηδοῦ τ 5. {ἰὴ 6 

(7γο1 8.0.).- 454 τοί αεὐνεγ ἕάσρι ὃν Ὑαλευεὰ ζἀσὶν» Οοα Τὴ 
ἸΠΓΘΥροϊδῖοσ ΔρΡΑΎ ΤΥ ἰογρεοῖβ ἴἢδϊ ἢδ 15 σϑργοβϑεηϊηρ Ὑδηνεῇ 

ὨΪΠ56 11 δ58 ϑρεακίηρ, δηὰ τ αἀτορβ ἰηῖο ἴῃῆ6 86 οὗ ἴπ6 τπϊγὰ 

ῬΟΙ͵5ΟΏ. --- 44 πού... ὃγ δοῖν, "07, ὧν τιυογα, 107 γ ἐφμῖῤνιθηι, 

"07 ὁγ ἀογϑές, ποῦ ὧν ἀογεμθη) ΤῊΪ5 τορυά!δίοη οὗἁ 411} υπΊδη 

ΠΕΡ δῃηὰ 1ἢ}]5 δῦϑοϊυϊε οοηβάβθησθς ἴῃ Ὑδῆνθ 5 δΌ} ΠΥ δηὰ ᾿ 1] ρ- 
Π665 ἴο ἀν σ ἢϊσ ῬΘΟΡΙΪΘ ἴῃ πλγδοι!οιβ ΑΥ5 ΓΟρτ ϑοηΐ ἃ οἤδγδο- 

το 5Ε 10 4}}} Ἰαῖα σοποδρίοη (οἴ. ΕΖ. 301: 70. χ83 41. ΖΗ. 1455). --- 
8. 414 «ἦε τυεαπεα. .. αμπα δαγέ ὦ “05 ΤὮδ ροτὶοα οὗ τἰπγὲ 
Ὀεΐνθοη ἢ Ὀἰτ οὗ ἴῃς ἢγοι οὨΠ]ἃ δηά τῃμδΐ οὗ ἰῃς τηϊγτα νου]ά 
ΠΟΥ͂ΘΓ τοι σἷχ ἴο οἱρῇῃϊς γϑαῦβ, ϑδίησθβ οὨΠ]σθη ψοσα ἠοῖ ψοδηρά 
0501} ΤΟΥ ψγετο ἴνο ΟΥ ἴζγαα γϑαῖβ οἱα.ὖ --- (αὐ λἰς παρις ) ))ο - 

»ιγ-ῤῥεοῤίκ, 7, γε γέ πού »Ἐγ εοῤῥίξ ἀπά 7 ἂγρΜλρ μοί γον Οοα[} 

ΤῊΪΒ ἜΧΡσαβ865 ἴῃ6 σοΙθ]εῖθ Θϑιγαηροπηθηῖ Θχιϑίηρ Ὀοίνθοη [5γᾶ6] 

δηὰ Ὑδηνεῃ, δηᾶ Ὑδῆνε 5 ρύγροβα ἴο ἰθᾶνα ϑγαθὶ ἴο ἰἴ5 ἔδίδβ. 

ΤῊΙ5 {γα ῃϑ]δῦοη ἰηνοῖναβ ἃ 5] Π]ρῃϊ σἤδηρε οὗ ἰοχὶ (0.5.) Δ] ἢ 56 Θ6 Π5 

ἴο Ὀ6 ἀοιηδηάθα Ὁγ ἴμε οοπίοχί. ΜΡ “1 ν}}} ποῖ ὕες ἴο γου" 
[ΓΗ 65 6556 Ώ[14}}γ τῆ6 βοαῖς τἴπουρῆϊ. 

2. “50 γιῦπρ  Οβῖγ. (011. ὉῪ τεϊαϊῖνε οἴδυβε ἢ τοϊατῖνα οπι τε; ἔνο Ροβ8- 
δ 0]ς οοπβίτυς[οη5: (1) τῆς Ὀερίπηΐϊηρ οὗ τὶ ψ ΠΙοἢ Ὑδηνεἢ βροκε, οἷ. ΡΒ. 

816 70. 18 (ΜΑ., Μδυ., 58αγρε); οἵ (2) ἴῃ ἴῃς Ὀερὶπηὶηρ θη Υδην ἢ 

βροῖκο, οἵ. ση. 11 τΞ [ἴθ ἴῃς Ὀερίπηϊηρ ἤεη Οοά οτεαῖεά, εἴς., ΡΒ. 45 οοἱδ; 

ΟΚ. τ32ο «; Η. 8, 2ε; Κῦ. 28ς ὁ (Εν., Κεο., Νον.). ΟἸἴδοῖ σοπβίγυοςοῃ8 

αν δε βυρρεβίεα : (1) ἴο τερατὰ “τ Γ 85 ἴῃ Δρροβίϊϊοη Ὁ] 5802 (ν.1) 

ΞΞ “Ἴὴ τὰς ἄδγβ οἵ Τεγοῦθοδπι, εἴς., πῃ ἴπε Ὀερὶπηΐηρ ν Βθη Υδηνεἢ βροΐκα, 
εἴς."; Ῥυΐ ἴῃ τ }5 ςαδεὲ ψε βῃουϊὰ ἐχρεοῖ ἃ τερεϊκίοη οὗ ἴῃς ῥῦδρ. 3 ἢ Ὁ 

δηὰ τὴς οὐἰβδίοη οὗ γ θείοτε "8.2; (2) ἴο ἴδε {πε ρῆγαβε δ8 ἴῃς ϑβϑυδ)εςὶ οὗ 
ἴῃς ῥγεοράϊηρ νεῦβθ, “]1ἢ ἴῃς ἀδᾶγβ οἵ Ϊεγοῦοδῃι, εἴς. (1ν45) ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ 

880 Υε.; 514, Οσεβελ. 1. 5772: Το. ΖΗ͂ΜΜηοΝΙΙ. 2Ὡ8ς ; Κυς. Ζιεπή.; ΟἹδβθΌ. 
δερᾶρε, 213} ϑοῦνδΙ ιν, Ζ4.,8843΄., Χ. 227; πε. 'ἴπ ΝΕ. οῤΆ. Ῥ. χχ.; Οοπ, 

7117. ΧΧΙΝ. 34-{.; Νον., 6Α45., Ου., ϑδεβειρδηῃ, ΜοϊθοΙα, Μαγῖ; Ὀαὶ οἰ, Κὸ. 

Εἰπὶ. γο9; Βδδπιογ, Ζωου 7λ. ΧΊΝ. ς-. 

(ἢ ΖΟΡΥ. ἹἸΝν. ὅς ; Νον. “γελ. 1. 171. 
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ἐμαῖ, εἴς,"; (3) ἴο πιαῖκε γῦπρ (Ὡς βυῦ). οὐ ψμαᾶῖ ἑοϊϊονβ, “τὰς Ὀερίπηλην 
ψ Ὠΐο ἢ Υδμν ἢ βροόκε ψ ἢ Ἡοβθα ψγα8 πα Ὑδθμννε ἢ 8814 ἰο Ποβεδ""; (4) ἴο 

τοδὶ ἴῃς οἴαυβε “ΠὩ ..... ΓΤ 85 ἃ ρίοββ, δῃὰ, σοῃηῃδοίίηρ νϑ8.} 552] 3, (ο σεδὰ 

(οὐ τηρ νγ), “1 τἰῃ 6 ἀδγβ οὗ Τεγοῦοδπι, εἴο., δαννεἢ βαϊὰ ἴο Ἡ βεα᾽" (Η].). 

Οἰδεν τεδάϊηρβ αν Ὀδοῃ βυρροβίεα ἴος “2, Υἱζ. “21 (8), ἱπί. οοπβῖ.; "31 

(32); «πὰ αἶϑο "1 85 ἃ πουῃ, οἴ, ον διὰ 7ε. α'8 (Μετο., Ηἀ.). --- ΣΦ 2] 

Οπ ἴῃς (οἸ]ονὶην ρῥίβαδ, οσ βρδος, οἴ. Βαετβ ποῖς, Ρ. 59; ΟΚ, 174; δηὰ εἴτ, 

"7εὖγ. Τεχί, 9. ΤῊΪΒ ἰβ οῆς οὗ ἴδε τνεπίγ-εὶ δὶ νεῦβεβ ἢ ὙΒΙΟΒ ρῥΐβαηα 15 

ἰῃβοτίθα ἱπητηε ἰαῖεὶγ δῆτεσ δῖ μπδῃ. -- Ὁ ΠΡ Εοτν οἴδιεσ οδβεβ οὗ ζευστωηᾶ 85εὲ 

2225) (τη. 111 1 5. 1310 6. 19] ΕΖ. 69 (οἴ. Κὅ. 5414. 122 (.). --τ ὈΣῺΣ ὉΦΚ] Οἱ 

ΡΪ. ἴῃ δοβῖσ. ἴο ὄεχρῦεββ ἰηϊεηβῖγ, ΟΚ. 124.; Η. 3, 26; Κ, 261 σ᾽; Ἐπ. 179; 

οὔ ἴδε υ8ε οὗἩ Δῃηποχίου ἴο Ἔἐχρύεβϑβ ομδγδοϊεγβίὶς 408}|65, ΟΚ. 1282; Κῦ. 335 α. 
-- ὭΣ ὩΣ] [ηΐθηβ. ἰηΐ, αν5.; τῃς ἱπιρῇ, (4 ἔαϊ. ἴπ (5 δηὰ ἘΠ) 15 ἃ ἔγεα. οἵ ἴδε 

Ῥτεβ.; Η. 21,2; ΟΚ. ᾿ο7ζ. Τΐβ ννογὰ 2 85 ἀἰβεϊηρυ ϑηεὰ ἔσγοπι ΜΝ) τε ῃ5 

2ο εονρεριΐ “ογηπἰεαξέονι, πιὰ 8 ὑδεὰ δἰτηοβὲ Τ᾿ ΒΟΙΥ οὗ [86 ψοσαδῃ, εἶϊμες τηδτγεὰ 
ΟΥ̓ σππιαττίεα (564 οὗ πιδῃ ΟὨΪΥ ἴῃ Να, 25}, νυ ὈΡΙ 88 50}].); ὙΓ8116 ὯΝ) τη 6815 

ο εονπρ21} σα μέγ, ἀτπιὰ β υϑεὰ ὑϑυδ]γ οὗ [Πς τηδῃ, αἰνδὺβ 1 Ὡ ἀποῖθετ τηδ 5 

νυὶία ; βοπλθίπη65 οἵ ἴῃς ψοϊπδη (ἴων. 2010 Ηο. 4132, εἴς.). -τ ΠΝ] [Εἷς σονε 
σον, εἴ. Ὁϊ. γ8. 2 5. γῆ 203 15. 5918; ἰγεαυξσῃξ σοπῃϑβίῖσ. ἔοσυ “ονε ροΐηρ' ΟΥΦ, 
υξοὰ οὗ ἴοβϑ6ὲ ψῆοὸ δραῃπάοῃ ἃ Ῥείβοῃῃ;: ΟὐἠἨἁ ΡΑΙῪ συ ἤοτι [ΠΕΥ δᾶνς Ὀείοτα ἴο]- 

Ιονεὰ ; Κὅ. 213 αἱ --- 8. Ὁ 3 Γ2] Οἱ οβῖγ. οἵ, Κὅ. 306 »ῃ. --- 4. ὮΝ γ}"} Οοά 
“σῖυς; οἵ, 5: πιῖϊατ ἑοττωδίίοηβ ἴῃ ὈΝ Ύζυ, Ὀο, ὈΝΡΌΨΟ; [ρ. ΔΛ), 131. το ΤΠῚΡΡΥ] 
ἡ τηδιῖκβ8 ἀροά. αἴϊεσ ῥγες. ργοίαβίβ, ὉΡῸ Ἢ» (οἴ. ἸΩΨΙ, ν δ; ΟΚ, 112 69 
δῃὰ 1434; Κὅ. 2672. --- "5 1] Οπ ἔοσος οὗ ρἷ., Κῦ. 259 ἐ. ---δ. πν}}]Ἱ ΤὨς 
[ατωϊ!ϊας ἔοσιαϊα, ΟΚ. 1127}; Ὀτ. 8121, Οὖς. τ; Η. 25, 4. ---- ΜΡ Ἢν ΡῸΡ] Τῆς 
Ῥίορ. Ὡϑγς ἰ8 υϑεὰ ἴῃ [Ϊ9 ρατγαρυδρὴ οὗ ἴπε οἰ, ἴδε ρα, δὰ ἴἢς βοὴ οὗ 
Ἡοβαα; ἴοσς οἴδεσ ἐχδῃιρίεβ οὗ ἴδε ρ]αὶη, 705. 1736 7. 63; οἴ, αἶθο Ηο. 25 33, -- 
θ. “ον. ΕἸ1Β ες ἱπιρετῖβ. οὐ τ [με 500]. (Ὑ δῆς ἢ) ἴο θὲ βυιρρίὶϊεά. --- πΌΠ ΝὉ] 
ΤῊΐβ μᾶ5 δ η ἰαἸκε 48 ἃ Ρυ. ρῖορ. ἢ Ὁ ἀτορρεά, Ὀυϊ ἴδε τερυΐας περαῖνα 

νῖἢ τῆς Ρῖορ. 15. ΣΝ; ἰξ ἰβ ῬγοθδὶΥ ἃ Ῥδιι34] ἔογττῃ οὗ ἴῃς μέ. 3 5ζ. (. (ςΐ. 15. ς4}} 

Ρτ, 28:8), Οπ [δΐβ υβε οὗ ἴδε περ. π᾿ ΡΥΌΡΟΣΙ Ὠδηλεβ, ΟΚ. 152, ποῖε 1; 
Κό. 3ς2 2.--- ἪΡ κὉ} τῷ 1[,δἷ. πόρε ἡανε. --το ὉΝ ἢ ΟΜ] ψεγθαὶ ἀρροβ.; Ἡ. 36, 
2; ΟΚ, 120 ζ. Οἱ ἴδε ἰταῃ8]. 2ὲζν οἵ ἦσνε, ἴῃ Οτἶκ. ἰσγϑῃ8). (νυ...) νδύγ, 6 υϑὶηρ 
ἴος Ὁπὴν, ἐλεῆσαι ; (οχιρὶυϊ. ἀγαπῆσαι (οἴ. Ῥαὰ], ἴῃ Εοπι. 932). ΤὮς νοτὰ 15 
υδεὰ οὗ ἴῃς ἰονα οὗ ἃ ἔδίπες ἔοσ δῖ5 βοὴη (5. 10318), απὰ οὗ σοὰ ἴον πιδῆ 

(15. 3018). τ ὯΥ ΝΣ 2] 32 ἱπάϊςαϊεβ. τεϑυὶϊ (Μδυ., ΗΙἸ,, ἔνν., 5ῖπι., Κα α., (Βς.» 

Νον., ΟΑΞ5.; Κδὅ., 395 δ), ἀπά ἰ5 ηοῖ δἀνετβαῖϊνε (( ΓΒ), Νεν., Ηἀ.), 8116 ΝΘ) 

Βεῖε Ξξϑῷ ἢ» ΝΦ) ξξῷ ξαξε στυαν ρμὲδ τὸ γρῖυε (Κὅ. 209 δ). (ἰ. [815 υβαρε σῖτἢ 
ἃςς, ἴῃ ἔχ. 3283 Ηο. 148 ΜΙ. γ18, εἴς.; Ὀπῖ αἷδο ἂἃ8 βοτὰ ὙΠ} οὐϊττεὰ ἀπὰ 

᾿ οἵ ΡῬείβοη, ὅῃ. 1839 Νὰ. 14}9 15. 29 Ῥβ. 998. --- Ἴ. “ν ΓΛ ΤΙΝῚ] ἘΠΩΡΆ. Ὀεΐησ 
βυρρεβῖεα ἴῃ οοπῖταϑὶ ]Ὦ “Φὴ ΓΛ (ν.5). [{ 5 Θᾶ5} ἴο 566 (ἢς οὔρίῃ οὗ τδὶ5 

ΒῖοΞ8. --τ ΣΌΝ ΠῚΠ2] ΟΥἹὨ, 127 Ζςο. 1οἷ3 15, 2618 4ς}1 Ῥε, 1829 446.--- “ῺΥ ὉΦΡΩ] 
Νοῖς ἴδ διτδηρειηδηῖ οὗ ἴδε ᾶἅνε πουπϑ: (1) ὅν ὁσῖν αμαὶ ἦγ σισογαϊ, (2) αν»α 

ὧν δας, (3) ὃν ἀογεε αμά ὃν λογεοριθρε, τόοα ἰποϊαα5 41} ἴῆς οἴβεῖβ δηὰ 
5 δἰίογεῖδες βυρεγῆυσουβ ἴῃ ἴῃς ]115ῖ, δβϑρθοΐα! ν ἴῃ τῆς τω α]ς οὗ 1. Νον. 
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δηὰ Μαεῖὶΐ οἱ. ἴὶ ; (Ὦς. τδηϑ]αῖοβ “ εαυϊρηιεηϊ οὗ γγασ.᾿ Ῥεγδδρβ ἴῃς ᾿βουρδὶ 

8 ἴἰο Ὀε ἀϊνϊἀεὰ [ἢυ5: “πὰ 1 “1}} ποὶ ἀεϊνες ἴ[μδῖ ὉΥ Ὀονν ποῖ ὈΥ̓͂ ϑνγοτὰ; 
ΠΟΥ ἴῃ ὈδΔῖΠ|ς ΟΥ̓ Ὠοῖβε ποῦ ὈΥ Ὠοτγϑειηθη.᾽ [Ι͂ἢ ΔΗΥ οἂβδςε ἴῃς τγίῆμι ἀστηδη 8 

[παῖ ποτ 032) ρὸ στῆ ἴῃς ὕνο (οἸ]ονίηρ ἱπβίεδὰ οὗ, δἃ8 δοοοζάϊηρ ἴο [ἂἕς 
δοοςφηῖς, ἢ ἴῃς ἴννο ῥτεσθϊηρ πουηβ. 

8 3. ΤΊ6 ῬὈΌΓΟΪ59 οὗἨ ΟἼΟΙΩΘΙ 88 8, Β5ῖδνο, δηἃ ΠΟΥ σϑίθῃ 10} 
“ ΏΔΗΥ͂ ἀΔΥ8.᾽ 3195. ΤΠδ ῥτόρῃεῖ νγὰ5 σοῃῃρο! ἃ ὉΥ ἢΐ5 ἰονε ἔοσ 

Οσοτηεσ, [1 1655 8ἃ5 5806 85, ἴο ρυσοῆδβα δδσ, ουἵ οὗ [6 ἀερίῃβ οὗ 
1ΠΙΆΓΩΥ ἰηἴο γῃ]οἢ 506 δά 4]]6η, αἱ ἴῃς ὑγίος οὗ ἃ βϑῖἰανθδ:0 Ηδ ἀοϑϑ 

Ωοῖ, Βονανοσ, δῖ οὔσα το ϑιδ Ὀ 15ἢ τῃ6 οἷά το] δι] ΒΡ ; 586 15 ἴο 

δα αἰδεϊρ!πη64, ἴο Ἰοδὰ 4 6 βυϊ ΟΥ̓ ἴγοηὶ τη, ὄνθὴ ἔγοιῃ ΠΟΥ 
Πυθραηά. ΤΠ]5 Ρεσὶοα οἵ 56ο]υβίοη ν1}} ἰαϑῖ ““ Ὥδην ἀδγϑ." ΤῆΘ 
Ῥτορῃεῖ 15 ἰεα ἴο 566 ἴῃ [ἢ]15 αἷϑο (1) ἃ ρᾶσδὶ]θὶ οὗ Ὑδῆν ἢ 5 
ττεδίηγρηϊ οὗ 15γ86] ; δηά (2) [5 ἱορϑίῃμοσ τῇ τς ἤγϑί δοῖ οἵ [ἢ 6 

ἀοτηδϑῖς ἴγαροαγ σοηδι [65 ἢ15 64}} ἴο Ργδδοῆ, δηᾷ ἔσγηϊβθῆθ5. ἢϊπὶ 
1806 αηάδχηθηΐδὶ ἰδοῖοσ ἴῃ ἢΪ5 ὑγεδοῃίηρ. 

Τῆς ᾿ΙΠἸΟΓΑΙΥ ἔοτγτῃ οὗ [8 βεοϊίοη 15 ἀἰϑι 1 πο ροεῖῖς. [π πο ροτσίϊοῃ οἵ ἴῃς 
Ῥοοῖὶς ἰ5 186 γα] δ] θὰ τηοτς τηδυϊκεὰ, οὐ ποτα ρεγίεοϊ, Τς ἤγϑὶ ρεύβοῃ 18 

ερογβα ἱπϑιεδὰ οὐ ἴῃς [δῖτγά, 85 ἴῃ σῆδρ. 1. Ὑοτα δε ἴῆγεε βἴτορῃς8 οἔ ό, 
6, ἃμὰ ς [᾿ἴπεβ8, ἴῃ ψβΐοἢ ἴῃς ἰπϊτηεῖος τηονοηθηῖ ῥγεναὶ 8. Τῆς τὶ (ν.1) 
ἀδβοσῖθαβ 6 [Δ }]|688Π685 οἵ οί αοπιοῦ δηὰ ἰϑγϑεὶ; ἴῃς βεοοῃὰ (νϑ58.2 8) 15 
ἀενοῖεα ἴο Οοπιοῖ, ρἰοϊυγίπρ μεσ ἀδρτδάδιίίοη δπὰ βεοϊυβίοη; ἴῃς τὨϊγὰ (ν.4) 
ἷἶΞ ἀενοϊοα ἴο Ι5τγδεῖ, ρἱοϊυσὶηρ μεσ ἀερταάαϊίΐοη δηὰ βεοϊυβίοῃ. ΜΝ δ ἰβ ἃ 

Ἰδλῖεν δά άϊ τίου (νυ...) [ἢ (815 ρίεςς, ψ Ὡς ἢ βἰδπαβ οἱοβοὶγ τοϊαϊθεὰ ψἢ [δα 
σοπίεηϊβ οὗ οἤδρ. 1, ΒοΙἢ ἱπ ἔοττη δηὰ τδουρπῖ, ἴδ ς διεὶς οἰεπηθηΐς ἰ5 

866 ἴῃ (1) ἴῃς ἀἰϊδιτιυϊίοι οὗ ἴῃς οοῃίεηῖβ ἱπῖο ἴῃς ἴῆτγες βίγορεβ (ν...); 
(2) ἴδε τερυ σιν οὗ ἴδ6 ταγίμτη ((Ἀ]ΠἘππρῷὸ ἴο 84 ἀϊπιεῖοσ ΟἿΪΥ οὔςθ, ἴῃ ἼΘΝῚ 

ΝΜ); (3) (δε ραγβδὶ]εϊίβιω,; (4) ἴδῃς υβε οἵ ροεδίϊοαὶ ρβγαβθβ ᾿ἰἶε »Ὸ ΓὩΠΝ 
ΓΡΙΣ; (5) ἴῃ6 υ8ὲ οἱ τὰῖτεὲ δῃὰ ροεῖϊςδὶ ψογάς, κε 'φθν (ν.1) δηὰ πῦ 
(ν.32); (6) ἴδε υδε οὗ ἴῃς ἢγϑε βεύβοῦ ᾿ῃγουρῃουῖ; (7) ἴῃ! δββοπϑῆσα ὑζεναὶ]- 
ἴῃρ ἴῃ ἴῃς οἱοβίπρ ᾿ἴπ65 οὗ δδοῦ βίγορῃεθ, νἱΖ. ἴπ6 τϑουτζθηος οὗ ὃ"-. ἴῃ ᾿ΐῃς8 
5 πὰ 6 οὗ 5ἴτορῃξε 1; οἵ "- ἴῃ 1ἴπ68 4-6 οἵ βίτορῃε 2; δῃὰ οὗ 1"κ ἴῃ 11π68 3- 
οἔ βίσορδε 3. ι 

1, »ῈῸΓ3Π"Ν] (Θ ἀγαπῶσαν πονηρά (ΞΞ γὰ Γ5"Ε); 80 85 (30 αἷ3ο Ηεττηϑηῃ, 
5.1.΄. 1879, Ὁ. 515; ἴδε τεδάϊπρ γϑῖν ἰβ δάἀορῖεὰ ὈΥ ΜΙςἢ., Οοτῖ; ΩΝ 
80, Δ͵εύν. ΝῚ]. 194; Ου;; Νο]Ζ, Ζευ7ζά. ΧΙ,1. 331; Οεῖ., Ματίῖ); Βαϊ’ 
ἠγαπημένην τῷ πλησίον; Σ. ὑφ᾽ ἑτέρου (-Ξ ΓΠΝ). Ουι πα. ΗΔ]. Ὀ}»Ὰ Γ3;Ν, 
Βδςοῆ. ([0]]. Βεπασγ) ροϊηϊβ ΓΣΝ Ξε τοὐ τὰ τάς ἴουε ο7 ἃ “γίδια, δΔηὰ οἵλ. ΓΡΝΣΌΥ 
8ἃ5 ἃ ξἴοβϑ ΟἹ "7, διιρρεκίίηρ {πὶ [ἢ6 ν᾿ ῃο]ς Ἔχργοββίοῃ ἰ5 ἃ ἰαῖετ οοσγεοϊΐοη 
τηδάς ἴο οἤϑεϊ [ἂς παγαῖίνε οὔ ἴῃς ργορῃεῖ᾽ 5 τεϊαϊίοῃ ἴο ἀοπιοσ ἱπ οΒαρ. ἴ. 
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- δο 52] ΒΔ. Οοὰ. “90 ["3.---ϑ.ι ΠῚ Ν}] Θ' καὶ ἐμισθωσάμην (ΞΞ τ ΡΜ); 

80 ὦ (80 αἶβο Ηδ].). --- οὐ Ἴγ"] Θ΄ νέβελ οἴνου (ΞΞ τὦῖὺῦ 22); 50 Θογγ Ηεχ, 

ᾧ οι. ἴῃς ἢτβϑὲ ον. Ογ., [01]. (ὦ, 1»0υ. 52) (80 ΝΥε. (}), Οοτῖ, »".). --ο σε 

Ὁ"2);}] ὅτ. ὈῸπὶ Ὀνσν(}). τ 8. Ὁ ὩΨ.] Ἔ ελβεοίαδὲς πιο, 80 Σ. προσδο- 
κήσεις με. --α συν] ΘΔ, ἀνδρὶ ἑτέρῳ. ---τ Ὑμ ὉΜΝΤΌΔΥ] ἘΠ σεα εἰ «φρο ἐχρεείαδο 

“2, Θ΄ οτι. Ὁ... δα. ἰπϑοσίϑ ΜῺΜ νῷ Ὀείοτε ὃν (80 Οτ., Νον., Οοτῖ, ἔσε.; 

οἴ. ΑΕ. δπὰ ΚΙ., νῇο βυρρ]εὰ ἱξ ἰῃ τπουρῖ). Γἱπάον (.51΄. 1860, ΡρΡ. 739 ἔς; 

οὗ, Εἰοάεὶ, ον Ν5) βυθπιεταϊεβ Ἴὐν ἴον 7 κ. 81. δά ἀβ Ὁ) Ν δήεσ Ὁν, Βαςἢ, 

ἰπβοτῖβ ὅν Ὑἱἢ βοός δυο ἢ νοϊυπίαϊςϊνε 845 ΠΜΊΩΝ ἱπιρ! ἃ, Οεῖ. δ ὯΝ ὍΣ ΟΥἁ 

π ὙΝ ὅ5ν, τα κῖπρ ῸΝ 85 ἴταν. οὐ ΓΝ, 20 σρή. Βεδὰ ὙΟΝ ὩΣ ὍΣ ὧὡξ Μαπῦ; 
ἔοτ ἴμς ἰάϊοτα Ὁν 1Ν, οὖ. ὅη. 118. --- 4. ἼΦ ΝῚ 0 ὉΝ] Ἃο. ἀπὰ Νον. οσα. 
8.5 Ρἴο58. ---- ΠΧ} (ὁ θυσιαστηρίου (ΞΞ Γ212); 850 5'Ῥ'. Οἴδεν Οτεεὶς νεγβίυῃϑ, 

στήλης. --το ὈΡΓῚ ἼΝ 1)Μ}}] (Ὁ οὐδὲ ἱερατίας οὐδὲ δήλων, ΜΟΙ ἰαϊίετ ψογὰ 
τερτγεβεηῖβ Ὀἢ εἰβενμετε, ἐφ. Ὠϊ. 3351 5. 1441 (αι; ἐρυ (᾿ς. Ογὲξ δεν) 

᾽Α. καὶ ἀκούοντο: δ᾽ ἐνδύματος καὶ διὰ μορφωμάτων; 82 [,ἐε] ες, ἴ »ο 

ἜΡΟΝ »εἶμοο; Ἐ Σ,., Θ. 5ἰπιρὶν ἰγαμϑιϊϊεγαῖα ἴῃς Ἡ εὗτ. -- δ. γἸΠρ0} Θ΄ ἐκστή- 
σονται; Σ. ἐπαινέσωσι; 92 Ὁ. -- Ὁ Ὁ} ΓΛΠΝ2] ἘΞ ἐη πουΐεεῖνιο αἴεγεένε. 
νδας5 ἃ ννῆοϊα σοιηθβ ἔτομῃ ἃ ἰαῖοσ ρεγιοά (50 ϑιᾶγκ, ΖΑ͂ ἢ. ΧΙ. 249; (ο. 

ΖΑ͂ ΚΚῦ. Ν1]. 28ς, δἀπὰ δ ρ, 172; Οοτῖ, ο]Ζ, Νον.; Μαπὶ, ΕΔ. 2122; Ῥυῖ 

οἴ. ϑεδβοιιᾶηῃ, 42 δηὰ Νον.32); τἢ 5 Δρρεᾶτβ ἔγτοτη (1) ἴῃς Ἰάςϊκ οἵ δηγιῃην 

ἴῃ ἴῃς πατταῖϊνα οὗ Ηοβεα δῃά δὶς ψἱΐς ἴο νῷ ϊο {Πὰ βἰδίετηεπξ Βεγα ταὶρδξ 

σοττεβρομὰ. Ἡζοβεα, οἰθαῦῖυ, ἀἰὰ »οζ ἴάκε Ὀδοκ 8 ψὶίε; δῈ 'νεῃΐ ΟἿΪΥ 50 [27 

88 ἴο ῥἷδοθ ἢδσ ἴῃ βεοϊυβίοη. Νοῖ ἃ ψοτζὰ ἴῃ ἴἢ παγγαίΐνα ροϊηῖβ ἴο ΠΟΥ ζα- 

ἰπϑίδϊοιηεηϊς ἴπ ἴμς ἔδπηϊγ. (2) Τα ἴοπε δηά Ἴοοπίεηϊβ οὗ [5 νεῦβα δοοογὰ 

φοιηρίοἴεὶγ ἢ ἴῃοβε οὗ 21-8. 9.150 Ψ ὨΙΟΝ [ῸΣ ΤΩΔΏΥ τεᾶβοβ τασδὶ Ὀς ἱτεϑῖοά 
8ἃ5 οὗ ἰαῖετ οτρσὶπ (υ.1.). (3) Τῆε ἰδῆσυᾶρε οἵ ἴδε νεῖβε ροίΐηϊβ ἴο ἃ ἰδῖοσ 
της: (4) ττρ οσουτβ ΟἿΪΥ ἰῃ ὮὨΐϊ., [6., Ρ5., Ῥγ., [0., ἰἸᾶῖες ραγῖβ οὗ 15., δῃὰ 

ΜΙ. 71] (4 Ἰἰαῖε ραβϑ8ᾶρ6), ψῇετε ἴῆε ὑϑᾶρὲ ἤεγε 8 Ἐχδοῖῦ ΡῬδγαδ]]εϊςὰ ; 

(δ) ὈΝΌΣΠ ΓλΛΠΝ Τσουτβ Ὀ6β 65 ἴῃ Ὠϊ., ͵ς6., ΕΖ., Πη., 15. 223 (ΜΙ). 41) αῃ. 49] 

Νυ. 244 ----ἰῆς Ἰαϑῖ ἵἴνγο ραβϑβαρεβ μανίηρ ὕδδθη εὐϊεά ἰαἴς (οἴ. διᾶτι, ΖΑ͂ Υ. 

ΧΙ. 2478), (ὦ Ὁ Ὄγι, --ι δε ἐχρδοξαιίίοῃ οἵ ἃ Μεββίδηϊς κΚίῃρ ἰβ οἵ ἰαῖΐεσ 
οτίσίη, μανίηρ 115 Ῥεριπηΐηρσ ψ ἱἢ Ιβαϊδῃ; δηά ἴπῸ πηι Ὠανὶα 18 ποῖ δρρ θά 

ἴο δῖπι 1η1}} τ[ῃ6 ἀδυβ οὗ Τδγεγηϊδῃ δηὰ Ἐζεϊοῖεὶ. Μογδονεσ, ἴῃς [}} τιον 
ΥΊ 5 ἰαῖε ([Πῖ5 ρῆταβε 8 [αἰκθὴ ἂβ8 δῃ ἱπίεγροϊφιίοι Ὁγ ἥν ε., ϑῖα. Ὁ Υ͂ΣΊ. 977; 

συ., Κγα]., ϑβεβειθδπη, Νονν.3, Μεϊηῃο]ὰ); (47) 32:9, ἃ8 δρρὶεὰ ἴο δένει, ἰς 
ουμα ΟἿΪΥ ἴῃ Ἰαῖοσ νυ ηρβ, ἐσ. 7ε., Νε., Ἀ5., 15. 40-66. 

ΠΙ. 1. Οπεό νιογέ ρο, ρυε (115) τυονιαρ ΤῊΣ ἫΝ 15 ἴπ5 ἴο ὈῈ 
ἴάκοη ἢ ἼΡ," δηὰ ποῖ ψῖτἢ ἼΩΝ ἴῃ σοηϊταϑδὶ ] ἢ “ἴῃ ἴῃ6 Ὀερίη- 
πἰηρ" (12.17 Τῆς “ νογηδῃ ᾿ 15 Ὁπαυθϑιϊ οηΔΌΪΥ [ἢ6 58πλ6 ᾿ΟΓΊΔΏ, 

8 8ο (6 δοοθηΐίβ, 1 5 Ὁ, (αὶ, Μέετζτο., Μα., Ηἰ,, δίπι., ΝΝ., Οσ., (ἢς., Βαςοὶ., Οσυ., 

Ννε., Νον., ΟΑΞ5., Μαγί. 

{Ὲν.(2) ὕπιν.; Οογσί, 7ΖΔΖ7Ζ: ΧΧΊΝ.3ςς (νο 5ῆονβ ἴδαῖ ἴῃ ἴῆ 6 τη) ΟΣ οὗ ο4568 

Ἣ ΙοἸονν5 115 νϑτὉ) ; Οσ. 
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Οοηοσ, ἀθϑοροα ἴῃ σἤδρΡ. τ," Ὀεσᾶιδα (1) 586 ἰ5 ἰαῖεσ ἀεβηδὰ 

8ἃ5 δὴ δάιυ]ϊογοθ5; (2) 586 ῥΐαγβ ἴὩ6 ραϑγῖ, ἴῃ ρδσζ] 6 βγη ν᾿ 

5γδοὶ, γθργοβθηϊθα Ὀγ αοζῆοσ; (3) ἀέγ, οὗ σπμᾶ 7 δομράξ λέγ (ν.), 
ΙΟΐοΓβ ἴο ἃ ρασίου δῦ νουλδη, νἱΖ. [π6 οὴς ἀδβογρεά ἰὴ ν.ὗ; (4) 1 
115 15 δῃοΐῃοσ ψουλδῃ, ΜΨΏΥ 15 Ὡοΐ βοὴ σϑίθυθηοθα τηδάθ ἴο τῇ8 

ἴδοι (5) ἴῃς ἱηϊτοἀυςίοη οὗ ἵψο ψοσῆθη μου] ΘΠ ΓΓΟΙΥῪ 5Ρ0]] ἴῃ 6 

αβϑϑϑηζίαὶ τουρῆϊ. Τῇ ΟἿΪΥῪ σοηβι δαί οηβ ἴογ βυρροβίηρ τ 5 ἃ 
ἀϊβεγεης πνοσηδη ἢ ἃτε (1) ἴῃ ἰδοκ οἵ δὴ ατιίοῖα ψῇῖὰ πὶ; δυῖ 

φ..; (2) ἴδε ἰδοῖ οἵ διἰβιοτγίοδὶ ἀδία σοποσγηΐηρ ἴῃς ἰτεδίπηθηῖϊ οὗ 

[86 ἢγϑὶ ψὶθ, Ρπΐ, Οἢ ΔΩΥ Ὠγροίμοβιβ, (ῃ6 δοοουηΐ τηυϑὲ ὃὉ6 ΓροΪκ- 

οηδα τῇξαᾶρτα δηά ἀείδοϊναε; (3) [Ππδ τροῦοΥ οὗ ν.ἦ ἰβ [ῆ6 ἄοντΥ, 
Ῥυϊ (15 15, ἴῃ 1156], ἃ τόρ δβϑυμηρίίοη : τ... [Ι͂ἢ οτάογ ἴο δνοϊάὰ 

[6 ἔογοθ οὗ ἴῃς ονϊάθησα ψὮΏ]Οἢ σἤΔΡ. 3 [ΤΏ δ 65 ἴοτ [6 ργενδὶ την 
ἰηϊεγρσαίδιοη, 1 45 Ὀδοη δγριεά [μι [Π6 οἤδρῖοσ ἰ5 τοι ἃ ἰδῖθσγ 

ἀαῖε, 1 Ὀεοδυβε (1) ἴῃ 1τἢ δηά ἴῃ οἤδρ. 2 ἴΠ6 πηδγιίαρε τα]διοη 15 

Ὀεΐνεαδη Ὑδῆνεῃ δηά {πὸ ἰδηά, Ὀὰϊ ἴῃ 4ἰ Ὀεΐνθοη Ὑδηνθῃ δηά τἢς 
σοης οὗ 7γασί; Ἡροβϑα τιϊρῃϊ ἢανο ἰδασηθα ἴο βυρδιταϊς 7. γαε ἴοσ 

ἐαηπά, Ὀὰϊ ποῖ σ“οης οὗ 75 γαεί; ἴῃ Ἰατ[οΓ ἸΏνοῖν 5 βϑυς ἢ ἃ νϑακϑηϊηρ 

οὗ ἴῆ6 ἤριγο 845 15 ΘΟδΓΟΘΙΥ ροβϑὶῦ]θ ἴῃ ἴῃ6 ἱπιαριηδίοη οὗ οἱς τηδὴ ; 

(2) ἴῃ 4,' τὴε. ϑγδϑὶ ες ἂῖὲ δαὶα ἴο βᾶνε τυγηθά ἴο “ οἴμεν ροάς,᾽" 
ὙΌῚ16 οἰϑονῆογα Ηοβϑδ 5ρθαἶς ΟἿΪΥῪ οὗ ἰσχηᾶρεβ οὗ Ὑδῆνθῃ βεῖ ἃρ αἵ 

ἰοοδὶ 5ῃγ 65  Ὡ]Οἢ ἢ6 ΠΘνΟῚ δοογεα!5 ἢ το α] οχἰβίθηςα 45 ροάς ; 

(3) σἤδΡ. 3 τορζεϑθηῖβ Ηοβϑᾶ 85 αὐτί νίηρ δ ἴῇς τῃουρῃϊ οἱ Υδὴ- 
γγ ἢ 5 ἰονα ἴοσ ψιοκεα [βγδο] ; 10 6 δα ἀοῃε 80, [Π|5 τῃουρὮϊ τηυϑβῖ 

Ὦανα το ἢῚ5 ἰαῖθσ υἱΐογδησθϑ; Ὀπῖ, Οοἡ ἰῇ ΠΟὨΙΓΑΓΥ, ὯΟ 5ιιοἢ 

{Πουρῇϊ ἀρρδᾶῖβ ; [Π6 Ορροϑίϊε ἐδεϊϊηρ 15 ταῖῃοσ ἀοηγίηδηΐ (οἴ. οἷδ' τὶ 
14; (4) οἴδρ. 3 ἴ8 ἴῃ γϑδὶ ΠΥ δὴ δ] ροσῖοδὶ πατταῖνα νυ] ἢ τνᾶ5 
δἀαρφά ἴο ἴπε ἸΙἴϊογαὶ δοσουηῖ οὗ ἔδοῖβ ἴῃ σἤΔΡ. 1 δῖ ἃ ἰδῖθσ ἀδῖα. 
[1 15 ονϊάδηΐ [ἢδΐῖ, οἰ ΠΕΣ πη ΠΙΟΠΔΙΪΥ οὐ οἴπογνίβε, βοπηθιῃηρ 
Ὧάα5 Ὀδδη οτηϊτδα, νὶΖ. ἢονν (ΟΙΏΊΘΙ οσᾶπια ἰηΐο ἴῃς 5ἰζιδι!οη ἰῃ 

ψὨΠ]Οἢ οἤδρ. 2 δηάς ποσ. Ὀιά δῆς δραπηάοῃ ἤδσ Ὠυθδηὰ ἢ οἵ, αἿἃ 

5 (εῦ., Βυγκίι5, δίαποϊς, Εν., Ηά,., ΚυτγίΖ, Ρυ., ΟΠα6., Ῥαΐοη (782. ΧΝ. 15), 

νε., αυ., Νον., ΟΑ5., ΗΔ]. 
{ δοδπιίάι, Βαυοτ, Μᾶ., Εἰςδ., Ναν., ἵΚα., Οὐ., ϑοοοουήδηη, Μαγί. 

780 Μοῖὶχ, Ζιοτᾷ. ΧΙ,1. 321-Ὸ; οὗ, αἰϑο Μαγί, 828. 2123, ποῖα 2, δηὰ ἴῃ ἢϊς 
Τοάεξατοβλείον, νὮΟ τα 65 ἱϊ ἃ ἰδΐοσ δὐ αἰ οη ἰπἰεηοὰ 45 δῃ Δ᾽ ΘΟ ΌΓΥ οσοηοοσηΐηρ 

βγδεὶ, οὔδρ. ἱ ξανίηρβ Ὀδθη ἰδοῦ 85 γεϊατϊης ἴο [δῇ ; ἰῃ ν ΐοἢ οαθα Ηοϑβεα δὰ 

ὕνο υνῖνοϑ, οὔς ᾿ἰΐασγαὶ, Υἱζ. ΟΟΟΣ (ΞΞ 1.4}, ομδ δἱϊεροτγίοδὶ (ομδρ. 3)-Ξ ἰϑγδεὶ; 

εἴ. ΕΖ. 43. 
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ἢ ἀσῖνα ἤδσ πομῃ ἢΐ58 ὨΠοιι56ὴ --- δεξουεα οΥ α  αγανιοωγ σπᾶ απ 
σάμενος ΤΏ ἤτοι ψόογάβ δῖα σοδὰ γί ουἱ (ν.5.), ἃ ΒΘ ΠΏ ΘΓΑΙ 

ἴση ΟΠ] Ὁ ομα τόσο βρθοίῆς (θυῖϊ 5866 Νονδοῖκ); υίῃρ α 

ἔρυε, 1.5. ΟὨ6 Ὡοΐ ὮδΣ δυθραῃὰ (Ψ..), (εἴ, ([ῆ6. υ86 οὗ ΠῚ ἴῃ τἢ5 
νε 56) ; ὠυεά ὁν ἀφ ἀμεόαπα," τ ι5 τηακίηρ ΠΟΥ 5ΐη 41} ἰὴ ρτθδῖοσ 
(εἴ, γὴ (Οἱ. 5.5, δΔηά τῆς ράγδὶ]ε] δ ἴῃ ἴῃ6 Ὠδχῖ ΘΙ ΌΘΓ ἴῃ ψΏΙΘΒ 
ὙΔην ἢ 5 Ιου ἴὺσ [5186] 5 ἱηαϊοαῖθα) ; τυϊὰ ζάφ ἴρυε οὗ α ,Ίϊεπά, 

ἄξε, εἰς. (υ..). ὙΤὴε 28{{ ἰβ, βονδνεσ, ἴο θὲ ρτγείειτεα,} δηά, 1 
δάορίοά, ρτεδὶν ᾿ς 5165 ἴῃς ἀερτδάδιίοῃ ἰπῖο ψῃϊοἢ ἴῃ 6 σοσλδῃ 
δδὰ ἴα!]Θη. Τῆθ τπουρῃϊ 5, ρο ἴον [ἢ]5 νοϊηδη, ἀϊβρταςεα δηὰ 

[4116 45 586 ἴβι' 9 Ὡθδη5 247α»ο αἶϑο ἴῃ 6. 41 1.8. τἢ ᾧ -- 
4“: γαλευεὰ ὥρυες τδε “οης οὗ 725γαε7] ΤῊϊ5 τηοα!ῆς5 ἴΠ6 ῥΓΠΟΙρ 4] 

νοσὺ οὗ [ἢ6 σομητηδηᾷ : [μονα ΠΟΙ, δηά ἴῃ 50 ἀοίηρ γοῦ Μ1}} ΟὨΪγ Ὀς 

ἀοίηρ ναὶ Ὑδῆνθῆ ἀοο5 ἔοσ 1ϑγδοὶ ὉΠῸΘΥ 51:1. ΟἸγουτμλβίδῃςσ 65. 
-- μδλοωρὰ ζὰὴφν ἐμγη ἴο οἵδεγ ρος ΟἹ, “7. 36 16. [ῃ656 ροάς 
νος (6 Οδηδδη  5ἢ Βαδὶϊτη ἢο ψοσο ἰἸοοκοά Ὡροὴ 48 ἴῃ6 ρίνοιξ 

οὗ τῆλε ρῥτοάυςοῖβ οὗ [ἢ 50]]. ---- 41η4] αγε ὥυεγε 97 καξζές οὗ ς7αε5] 
Α οἶαυδα ρδγα}}6] ψι ἢ τῆς ργεσθάϊηρ, δηά ἀδϑοσι δίηρ, οὶ ἴῃς ροᾷϑ ὃ 

(νῃο νεγα ἰοσγαεΐρῃ δηᾶ Ἰονϑῖβ οἵ, εἴς.), Ὀὰϊ ἴῃ 6 5γδ6}1165,|} ῆο, ἴῃ 

Ὀδοοπηηρ ἰονοῖβ οὗ γαίρίμ-εαζές, ἀτὸ δαορίίηρ ἴ[ἢ6 ουβίοτῃηβ οὗ ἴῃ 6 
Οαηδδη 5 ἢ οὐἱξ ἴῃ ΤΠΘΙΣ ψουϑ!ρ οἵ γδῦνεῆῃ. ὙΝ 116 οἰβοννῆογα 

(ι 5. 251} 2 5. 615) 1ῃ15 ρῆγαβα σγϑίευβ ἴο 8Δῃ ογάϊπασυ δγίίοὶς οὗ οοά, 
ΔΙ Πουρἢ 1ῃ [ἢ6 Ἰαϊζοσ οαβϑο, ἀουι1655, δϑβοοϊαϊθὰ νυ ἱτἢ ἃ βδοσιβοϊαὶ 

[οδϑί, 1 15 πού υϑϑεα νι ἢ 5ΟΠ16 βδγοδϑηι, ἃ5 οὐδ οὗ “τῃ6 Πιοηγδίας 

(δαΐυγοϑ ᾽᾽ οὗ [6 ᾿ψΟΥΘΏΙΡ οὗ ἴῃς ροάς ἢ ψῇῆο ψεγε Ξῃρροβθά ἴο Ὀ6 ἴῃς 

δίνοῖβ. οὗ [86 ρτᾶρεβ. Εοῦ τῆς τεηάδοσίηρ ἥαρορς 97 τυέγις, αὐϑὰ 

[6 1ηςοτρτγοίδεοη οὗ 1ἴ 85 ἃ γζϑίδγεηςε ἴο οὐάϊηαγυ ἀθθαυσμοτυ," 5 
ἴΠ6ΓΘ ἰβδ ὯΟ ΘΌΡΡΟΤΙ. ---ῶ. 454] “9 7 δορὰ δεν το νι] ΤῊΪ5 15 ἴῃ 6 
ἸΠΕΧρ ΘΔ Ὁ]6 Ροΐηϊ ἴῃ ἴῃ 6 δητίσο ἰσαηβδοϊίοη. 8 τγδὺ ΟἿΪΥ ρυεϑ85 

ΨὮΥ ἴῃ6 Ῥυγοῆδθα νγὰ5 Πδοδββαῖυ. ὙΠΟΙΘ 16 ἴῇχεθ Ροβϑὶ 1165: 

(1) 56 δὰ δε αϊνοτοθά, δῃηαὰ νψὰβ ἢον ἴῃς υἱΐδ οὗ δηοίδοσ : 

Ὀυΐ 1{ 1Π15 όσα ἴῃ6 ο456, δοςογάϊηρ ἴο 6. 415. 5ὴ6 οου]ᾶά ποῖ ἢανο 
τοϊυγησα ἴο ΠΕΣ ἔουτηοῦ Ὠυβαηα ἄνθη Σἶ ἴῃς βεοοπά πὰ ἀϊεά (οξ, 

5. Πδϑῆϊ, (αἱ]., ϑοξπιὶας, Βδυον, Μᾷ., ϑίυςϊ, Εοβ., 6. 

ΤΑΕ, Ος., Μετο., ΟδΌ., Εἰοῆ., Μαδυ., Εἔν., Ηἀ., 5΄πὶι., 8ὲ., Νε., Νον. 

10 ε. ὁ Ηἰ. 
 Ενν., Ηἀ,., 5ίηι., Ρυ., Κ α., Θοῆ., ϑι., Οἵσ., Να]., Ου., Νον., ΟΑ5., Μαγ. 

ὝΝΝΕ5. Ο776. 434. 45. ΑἙ,͵ ΚΙ, (α]. 
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Ὁι. 24. 3) ; ροεῆδρϑβ, μόονονου, [15 ἴδ ψὰ8 ποῖ γεῖ ἴῃ δχίβίθῃσα 
ἰῃ Ηοβαδ᾿β [ἰτηθ5; δἼοΥ (2) 886 μιὰ δοϊυδιν Ὀθδοοτὴς ἴῃς 5ἰᾶνε-. 
ςομῃουδίης οὗ βοῖῃθ οὔθ, δηά ἴῃ ῥγίος ραϊά ἰβ τὴ6 ῥὑτγίος οἵ ἃ ἰανε ; 

οὐ (3) ἴδε ψῇο]ς ῥτοσδθαϊηρ 15 Ἄχοθριοηδὶ, δηὰ ἃ ὑσγίοβ 15 ραϊὰ 
ΤΆΘΙΘΙΥ ἴο ῥγενθηΐ δ᾽οσοδίοη τὶ ἴῃ6 τῆδῃ ὙΠῺ τ Ὠοηὶ 506 ἢ 48 

Ὀδοῃ ᾿ἰν]ρ. [Ι͂ῃ ΔΩΥ ο856, ἴο Τορατὰ [ἢ6 ΤὩΏΟΠΘΥ 85 ἴἢ6 ὈΓος 
Ῥαϊὰ ἴοσ ἃ 5ἷανθ ᾧ 15 θαϑίθσ ἴδῃ ἴο υπαθιβίδηα ἴηδς ἴἢ6 ῥρστοόρῇῃοῖ 

ἤδτα ἀδβοῦδαβ: (1) ἴθ ρῥτγονβϑίοῃ ψῇῃ ἢ Ὧδ τηδῖκο5 ἔογ ἃ ἀεοβηῖ 
ΒΌΡΡοτί ἀη1}} 506 5841} Ὀ6 ἔν τοϊηϑίαϊοά, ὃ οὐ (2) ἴῃ6 ἀοντΥ 
ἩΓὨΙΟὮ αἰννᾶγθ σοθ5 ψ ἢ ἃ τηδιτίδρο. || --- 9» ἤγέσεη δίδεςς οὗ τ δεν, 

ἀπά ἃ ἀο»ιδῦ οὗ δαγίνν, αμπμα α ἐξίλεοξ ο77 δαγίεν ἘΕἴνε ἀππου 65 

Ῥτεβοηῖ {ΠδιΊβαῖνα 5 ἤδγα: (1) (86 ἀηκποόνῃ νοτγα “ Ἰεῖμεῖ" (νυ...) ; 
(2) ἴῃ δὔϑθοησος οὗ ἴῃ6 ρυθροβιοῃ 3 (ΞΞ ρτίςθ) ἔἴτοσῃ ἴῇ6 νοσζάϑξ 
““ΠοπΊοΓ ̓" δηὰ “Ἰοῖῃ εκ ᾽ ; (3) ἴῃ 6 Δρραγθηΐϊ υ56]655η 655 οἵ ἴῃ6 γερεῖ- 

το οὗ [6 ποσὰ “ δια "ἢ; (4) ἴῃ ΙδΔοκ οὗ ΔῊΥ Ἔχρ δηδίοηῃ ἴοσ ἴῃ 6 

Ῥαυτηθηΐ οἵὗ [Πϊ5 ᾿σῖοθ ΡῬΑΓΥ ἴῃ ΤΔΟΠΘΥ Δηα ΡΑΙΪΥ ἴῃ σταίη ; (5) ἴῃς 

ὉΠΟΘΙΙΔΙΏΪΥ ἃ5 ἴο ἴΠ6 να]υδ οὗ Ὀατθγ. Τῆα τοχί 15 οἰθαυγν 51:50 ]- 

οἴουβ5. ΤὨΘ ῥίεοα οἵἉ 5:1ν6γ 15, ἃ5. υϑ08], [86 586 [κ6] (ΞΞ 75. οβηϊβ(}))}. 
Α Βοπῆοσ ξξῷ, ] 10 δρῃδῇβ (ςΐ. ΕΖ. 45.}) Ξξξ, 20 βεδῇβ -ξ. 8 Ὀυβῃοῖ5. Α 
56 δὴ οὗ Ὀδιίου, δοοοζάϊηρ ἴο 2 Κ. η᾽8, γὰβ ψοσί ἢ ομδ- δ] ἃ 5ῃεϊεὶ , 

Ὀυϊ (15 γψαβ δἵ ἴῃς οἷοβε οἵ ἃ βδῖαρε. Τῇ “ Ἰοῖθ εκ ᾽" (0...) Ὁγ τγδάϊ- 
τίοη ξξὸό οὔθ - αὶ οὗ ἃ ἤοεσ. Ασςθρίηρ [ἢ 5 ᾿σδα τὶ οη δ] νδ] δι] 

οἵ τὴς “ες εἶκ,᾽" δηά σαϊΐρ [6 βεδῇ δ οῃθ- [Ὠϊσά οἵ ἃ βῆ), τῇς 
Ῥτίος οὗ [6 ρταίΐη ψουἹά ὈῈ ἃ βθοοηά 1ς ϑἤδίζαϊβι ὙΠῸ να]υθ 
οἴ ἃ 5'ανε (Εχ. 2152) 15. 20 5ῆεκεῖς, [ἢς βυπὶ ἤθτα παπηθᾶ. ΤἬΘΓΕ 15 
ὯΟ ροοά δ4515 ἔογ (θ᾽ 5 ὀοζιρ οὗ τυΐγό (υ.5.) 4 --- ὃ. ἴαηγν ααγ}ς «ἀαδ 
ἕλοι οἱἐ τ 707 νι] διδηρ ἡ Ἢ 15 Ἰατοη δα ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ορροϑὶῖε κιηά 

οὔ πὸ το {αὶ ψῃϊοἢ 5ἢ6 ἢδ5 Ὀδδη ρυγουίΐηρ (οἵ. 15. φζοῖ [6. 814), ΤῊΘ 
ἀεϑισηδίοη 15 θη ρηδίϊο, Ὀυὰϊ ᾿μπάοῆηϊῖθ. ΤΏ ρυγροβο οὗ [ἢΪ5 αυϊεὶ 

δηά Ξεοϊυάοα [16 5 ἃ πηοσδὶ ἀἸ56]} 0} 1η6, ἢ ἢ ἴῃ ἴῃς δηα ψ1}} ῥσε- 
Ῥᾶσγε ἢδσ ““,0» νιε,," 1.9. ἴο Γοβιπηθ ΠΟΥ ἰοΓΙΏΘΓΓ ΡΟΒΙΠΟΏ 845 τὶ. ΤῊΘ 

ΦΊΝον. { (ἢ ς. ΤΗ65., ἔν., Ηά,, Οτ., Ννε. 

ᾧ Ο5., σεῦ., Ρο., Ῥυ., Ηυχ., Ῥαϊετγβοη (2 7εὖν. ΝΤ]. 220) ; οἷ. (Δ]., νῆο τῇδ κοβ (ἢς 

ΤΩΟΠΟΥ ἃ Ρρυγοῆδ56 ὑγίοθ, δηα (ἢ6 σταΐϊῃ σον ϑίοῃ ίοτ ἴῃ ννῖΐε. 

! Μα. ([8ε νοτγηδη Ὀεΐηρ δποίμεν πη Θοπιετγ), οβ., διυοῖς, Τποίηον, Μδυ, 

 Α5 ἃ ουγ οἰ οὗ ἰηἰογργείδιοη τᾶν Ὀς οἰϊοεά (ἢ νίενν οἱ ΑἘ τΠπαἱ ἴῃς 15 ρίεοος 
οἵ 5, νοὺ τῷὸ (6 1΄ κίηρπ, Ὀεσίππίηρ ἢ ΘΒΟΌοδτι, ἀμ οουηίίην ἴῃς 5Ξο0η5 οἵ [ οϑίδῇ 

ἃ5 οπα, ἴῃς ὍΠ δὰ ἼΠ5 Ὀείηρ ἴῃς οἰϊεί ργεϑίβ οὗ ἰὩς κΚίπσάομι οἵ [δ τ ἢῸ ννότα 

ἷῃ 7ετυδβαίθω, 
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Ῥγορῃβδί δά 8 ἴὮγεθ βρθοϊβοδίϊοῃβ ἴο [ἢ]15 βθῃσσαὶ βἰδιθτηθηΐῖ, ψῃ]οὶ 
ἴγον Πρἢϊ ὕροη [ἢϊ5 ΡΌΓΡΟΚΒΘ : ζάοω “λα ποί ῥέα δε λαγώρέ; λοι 
σἠαδ ποί λαὺό α ἀμεῤαα, πον τοῖζ 7 δε το ἐλ661] ΤῊΪΚ5 15 οἰ τρδοῖὶς. 
ΤῊΣ ἢγϑι βρθοϊδοδίίοη ροθβ ψιπουϊ βαγίηρ ; Ὀὰϊ γο οἰ οῖβ ΤοΪ ον: 
806 ΙΏΔΥ ἢοΐ ἤᾶνα Δ ποθ Ὠυθραπά, ἃ τὨϊῃρ ἴῃ [ἴ56 1 ΘὨΈΓΟΙΥ 
ῬΙΌΡΟΙ ; 8δη4, 5.ΤΟΏΡΟΙ γαῖ, ΠΟΥ οὐ ἢ Ὠυθυδηα ν}}} σταῆΐ ἤδῚ ὕο 
ἸὨ[ΘΥΟΟΌΓΒΘ, 586 15 Γαβισαϊηθα “ ἤτσοτλ ὄνθὴ ἴῃς Ἰεριἰτηαῖα σταιῆ- 
οδίίοη οὗ ΠΕΙ πδῖαγαὶ Ἰηβϑῃ ηοῖβ ᾿" ((ΠΘγη6) ; 516 τηυβῖ σῖνα ὉΡ ΠῸΓ 
᾿Ισεητίουβ 16 ; [6 ῬΓΟΌΡΟΣ σοη)υραὶ [ἴδ ἴα ἀδηϊθὰ ἤδσ “ἸΏΔΩΥ 

ἄδγϑ." [Ιατογαῖϊγ, φάος σὐαίῤ πο δε ἴο α »παη (οἴ. Ἀπ. 115 Τιν. 42} 

Νυ. 4οῖ Πῖ. 247, εἴς.), δὴ ΟΥ̓ ΏΑΓΤΥ ΕΧΡΓαβϑίοη ἴῸΥ ταδιτίαρθ. Τῆς 
τΠἰγτά οἴδυβϑε σϑδάβ [116 ΥᾺ]Ὺ δοοοζαάϊηρ ἴο ἴῃς ρῥγδϑβεηΐ ἰοχῖ, σϑπά 

αδο 7 ππίο γοιε, δοοοζαϊηρ ἴο ἴῃς ἴοχῖ 85 δπηθηάβρά, μον τοῖῶ 7 

ὅς μπίο ὅδεθ (1.6. ἃ5 ἃ Ὠυβραπα). ΤῊΪ5 Ὧδ5 Ὀδθη ἰσϑαῖθα ἴῃ ΤΏΔΗΥ 
ΔΥ5 (0.5.): (1) “Απά «αἷἶβθο 1 5}4]}} Ὀ6 50 υπῖο γου,᾽) 2.4. ἢδ, 

ἴ[ἢ6 Ῥτορἢδῖ, Μ}]1 μάν πὸ σοπηδοίίοη ψὶτἢ ΔῺΥ ΟἾΠΟΙΓ ποτηδΔη : ὅ 
(2) “Αμπά γεῖ 1 δὶ. πὰ υαηἴο ἴῆ6 6 7 (2) “Αῃά αἷ5ο 1, ὄνδθη 

Ι, 5}41}1] ποῖ Ὀ6 υηΐο γοι" (Ὁ.5.), Ὀυὰϊ τῃ6 τερθι που οἵ ἴῃς ῥτο- 

πού 15 ποῖ ῥτοῦδὈϊα ; (4) “Απά αἷβο 1 ψ}}} ρὸ ἀνΑΥὺ ἴτογῃ ἴῃ66 " 

(νυ...) ; (5) “Αμπά αἴ50 1. . . τοῖ υηΐο ἴπ66᾽ (ἰηβεγηρ ὃκ, συ...) 
(6) “Απῃά «4ἴ5ο 1 ν}}] Ὀ6 ἀραϊηβδί γοι "1 (7) “Αῃά «α͵ἷ50 1 ν]]]} 

ποῖ ὃς υηΐο ἴῃ 66,᾿ [6 οτος οὗ ΚῬὉ θείης σαγγιεα ονοσ ἴσοι ργεοθά- 
ἴῃς οἴδυϑε; ὃ (8) ““Αμὰ αἷ5ο 1 ψ}}}] ποῖ σοπλα ἰῇ αηἴο γου ᾽" (Ὁ.:.). 
--. 20» ἐ ἰς νιαῆν ἄαγε ἐλαΐ τὴ6 τομς οὗ 27.γαε τἀαλ εὐ «ἡ Π} 

Ιῃ οἵἷδον πογάβ, {κὸ (ΟΟΙΏΘΥ, ---- Κα 5γ86] : 2.5. 15τ46] 5141} Ὀ6 

Ραυϊ ἱῃ βθοϊυβίοη, τεϊθητοη, ὑῃ11} 5ἢὴ6 5ἢ.4}} ἤανα δοαυϊγεὰ ἃ πεν 

βρὶ τ. Α5 ἴῃ [6 Ῥσγδοθάϊηρς οαδθὸ ἴῃ6 ἔς 18 ἱηἀσδβηϊία; [ἢ6 

αἰεὶ 6 σοηϑβιϑῖβ ἴῃ σογίδϊη ἀδργνδίοηβ; δηα 85 Ὀδίοσε, ἴῃδϑςε 
ἀερτγίναϊϊοης ἃ αἰβθηοΥ αἀσδβιρηαῖθα ἴῃ οἰϊιπδοῖῖς οτγάϑοσ: -- 
(Ὁ Ἡνμδοιέ ζίηρ σπα τοίξλομέ 2γίμο)] Τῆς Κιηρ δῃηὰ ργίΐηςε 
ΤΟρΡΎοβθηῖ [6 τυϊοῖα οὗ ἴῃς 5ἴαῖε (οἴ, Εχ. 3.6 2 5. το τ Κ. 8' οἷ 
76. 2617, Αἶθο Ἦο. η8ὃ 819 χτ4210Ὁ, Ὥστε Κίηρ δηὰ ργίηῆοθ οσοὺσ ἴο- 
δεῖβοῦ). [{πΠῸΥ ἅτ ἤδγα νἱεννοὰ 845 “"Ἰονοῖβ " ψτ ψῃοτῃ [5γδαὶ 
ἢὰ5 Ὀδδη (4116 55 }}ὺ αἰ γηρ, ἴῃς ἀοιιδηῆς οὗ ἴῃ6 οοηΐοχὶ ψ|}} 
Ὀὲ 5διἰδῆδά :| δηὰ Ηοβϑα 56θπὶ8 ἴο στερασὰ ἴῇθιῃ ἴῇ τ 85 β! Ὁ 

οὗ ἸΏΪΌΣΥ ἴο 5τ46]1. Οἰεογβ τ[Πϊηἶκ [15 15 ἴοο ἰοχσοδα δηά ῥσείεγ 

5 (ῇα., ΑΑΞ5. Τν. τιν. ᾧ Μδυ., Εδυ55. Ι Ννε., (δε. 
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ἴο τορατὰ τῆς ψοτάβ ἃ5 ἃ ρίοβϑβ (ζ.5.). (2) Ἡιάσωμξ «αεγήβες σπά 
τυϊλουζ 2:47] Ἐοσ “σαογίβεε (592) τοδὰ “αἷϊασ." Ὑτῇδ οοηβο- 
οταϊθα ρἐ Παρ" νὰ5 ἃ βίοῃςθ δτεοϊεα 85 δὴ δροάδθ ΟἹ βδῃοίυδσΥ ἴὺσ 

ἴῃς ΠοΙ δ δὴν ρίδος ψῆσοσο Π ΘΙ δα οἰθαυ πιδηϊεοιθα ἰϊϑ 

ΡῬτΙδβθῆςοα δηά ρον. ὙΏΘΓΟ 6Γ6 ὁ ΡΙΠΠΠατϑ δ Θμεσοἤδιῃ (7105. 245), 

ΒεῖΠ6] (Οη. 28,55), σΠεδὰ (Οη. 4155), ΟἸΙραὶ (705. 45, ΜΙΊΖΡδῃ 
(ι 5. )2), Οἴδεδοη (2 5. 205), Επ-τορεὶ (ει Κι. τ. ΤΥ ψεσα ἃ 
σομητηοη ἔδαϊυσε οὗ (δηδδη ἰςἢ, ῬὨοΘηΙ εἴδη, δηα Αταῦϊς ΨΟΣΞὮΙΡ, 
Δα ἰῃ ΘΔΥΥ {{Π|65 ΟΤΟ ἴῃ ροοάᾶ τεαρυΐϊα διηοηρ {ῃΠ6 Ηδεῦτγον, 

Ὀδίηρ ἃ Γορ δΓ δοσοσηρδηϊηθηΐ οὗ ΘΝΟΓΥ ΒΔ ΟΙΌΔΙΥ ; Ὀυΐ [6 ἰαῖοσ 
Ἰερ ϑἰδιίοη Ῥσγοῃι 6 [ἢ 6 πὲ 45 :ἀο]αίγουβ (Ὠιϊ. 125 1653 Εχ. 215 
2443). ΕΑ ὄρατῖ οὗ 7θμ5 νους 85 ἴῃ6 οπδιηρίοη οὗ Ὑδῆνε ἢ ψὰ5 ἴῃ 6 

ἀεβιπιςτίοη οὗ ἴῃ 6 “ΡΙΠ1τϑ᾽ οὗἨ Β44] (2 Κ. τοῦ). ὙΤνο οἵἉ [656 
βΔοΙ ἃ βίοῃθβ ψεσο αἰδοονοσεα ἴθ τφοὸ ὉΥ Ρτγοίθεβοσ. δοῦρε ἴ, 

ἘοΡΙϑοὴ ἢθᾶσ [6 τοδα ὑρ ἴο ἴῃ6 Πίρῇ ῥἷδοθ δ Ρεῖγα.  “ϑδογ- 

ἤςΘ᾽ δηά “Ρ111ὰτ᾽ τρᾶκ ἃ ῬδΙΓ σοργαβθῃτ δ ῬΟΥΘὮΙΡ, ΟΥ Τῆς 

νοκΚ οὗ ἴη6 ῥΡῆδθϑί. (3) ηιιλομέ εῤλοῦ ἀπά ἐεγαρλϊνι)] ὙΤΏαβα 
ΤΟρτγοβθηϊθα τρθδῃ5 οὗ ἀἰβοονοτυ οὗ ἴῃς αἰνίηθ Μ|}} δῃηα όσα δὰ 
ἴῃ ΨΟΙΒὮΡ. ΤῺ ΘΡρΠΟά Σ νὰθ δὴ ἱπῆᾶρὸ οὗ ἴῇῆς ἀεῖῖγ. ΤῊ Ϊ5 

ΔΡΡΘΔΙ5 τηοϑβὲ Ὀ] ΔΙ (1) ΠῸΠπι τῆς δοσουηΐ οὗ τῆς τηδκίηρς οὗ δῃ 
δρμοά ὃὉγ Οἰάδοη (71. 8552), ἴοσ ψβιῖς ἢ 1700 5} 6 κοὶς οὗ ροϊά νύ 
564, ψὨΪΟἢ ννὰ5 “8εῖ ὑρ᾿᾽ (3.5) ἴῃ Ορῆτα δηάὰ Ὀδοᾶπὶα δὴ οὐ]εοϊ 
οὗ ψουβῃϊρ : (2) ἴτοπιὶ ἴΠ6 5ἰδαίϊειηθηϊ ἴῃπαὶ ἴῃς βσνογά οἵ Οοϊιδῖῃ 
γγὰ5 ἔυηρ ὈΘὨϊηά ἴΠ6 δρῃοά αδἱ Νοῦὺ (1: 5. 215), βΒῃονίηρ ἴῃ τῃ6 
δρἢοά 5ϊοοὐ ουῖ ἔτοπ [ἢ νν4}} δῃἃ τγᾶβ ῃοΐ ἃ ραττηθηΐ ἤπηρ Οἡ ἴΠ6 

Ψ4}}; (3) τοι 115 σοπηδοιίοῃ ἢ τογαρ τω δηὰ στ ρτάνθη δηὰ 

τ Ο]ΐθη ἱπηᾶροβ (7. 17}. 1.8} 1.18.) 8. ΤῊΣ δρῃοά νᾶβ ὑσορδῦϊγ 

5. ΜΠ] ἤουΞα ἴῃ 22... ἀτί. “ ΡΙΠατ"; ΝΝε. Αεείε ἀγα. Μείάεζλενες 3, ΙΟῚ, 171 

Νον. “1γελ. 1. ΟἹ, 192, 2όσί.; 11. τς, 18[.; Βεηζ. “γχεά. (1πηά6χ); ΨΝΕΘ. «ὄρε. 
203 ΠΊ., 457; 6. Ε΄. Μοοτγο, δζί. “" Μαϑϑεῦβδῃ," 28. 111.; Ῥοζυ, Φὲς “πγαφέϊζει τ 
Μεῖξα; ζαο. εί. οὗ ἢν. 1..3900-5; νου Ο(δ]}, δέεγαεέσελε Αι εδεμ, Ἐνδῃ5, 

ήνεενασαν 77:6 αμαὶ δὲ δα» Ομώ. 

Ἐ85ε6 ΒΡ... ΧΥΝΤΙ. 6-τι6; 5.1. Οιτ|ῖ55, ΔΕΖ Ο 5. τροο, ὈΡ. 350-". 

7 5ε}11π, Βεώγᾶρε, 11. ττς Ν(.; Βαυα π5ΐη, στοά. 469 αὐἰϊίετέ. δντεεέεγέμνις, 205 Π.: 
Ὅγσ. 28. ατί. “"Ἑρῃοὰ "; Νον. “Ἵγελ. 11. αεῖ,, οδί,, 118 Ν᾿; 51. δῷ, (1πά6χ) ; 
Ιοἱζ, ΡΚΕ.ὃ Ν. 4ο2-6; Βεηζ. 47ελ. ([πά6χ) ; δῖ. ΟΨ͵ΔῚ1. 466, 47γ1: ΝΝε. ;γο. 130; 

Εοοῖς, 7οΐ»ς Πηορξίῃς μέν. ΟἸγεμίανς, ΧΙΧ. Νο. 145, Ὁ. 40; Ο. Ε. Μοοτε, )ωάρες, 

232, 380 ΗἾ,, ἀπὰ «τί, “ Ερῃοὰ," 58. 11.; Κὅ. 7Ζανρίφρροῤῥενιε, 5ο-63; ἴρ. ΜΈΊΝ. 
Χ7γ; Ματῖ, Δεῖ. 29, τοῦ ; ἔδιι55, σέςελ. α΄. ἀεί ὲς. δελγιίζ, δῇ 1ο2, 130. 

ᾧ ΤΏα ρῶῇγαϑε “ἴο ΟΔΙΤῪ δὴ δρῃοά Ὀείοσα τὴ" ἴῃ 1 5. 238 βοοῖηβ ορροβεὰ ἴο ἴδ 6 
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ΔΏ ᾿ηᾶρα οὗ ψοοα οΟΥ βίοῃϑ, σονοσεαὰ σι ροΪ οΥ ΟἿΟΣ ῥσθοϊουβ 

τΩΕ(Δ], ---- ἤδΏσ6 115 Πᾶπὶ6 “ἜΝ (οἴ. ΠΝ, 15. 303); οἵ. τῃ6 ὧ5ε οἵ 
τῆς βάτὴθ νοσζά ἴοσ ἴῃ 6 ραστωθηΐ, οσ οονδχίηρ, οὗ ἴμε ῥτίοϑδι (ἔχ. 257 

1 5. 2.8). Οη ἴδε Ὀδ515 οὗ [ἢ]5 σοῃῃδοίίοη ἢ [η6 ΡΓ ΘΒ δρδοά 

δηὰ οἵ ἰϊ5 τεϊδίίοη ἴο ἴῃ βδογεά Ἰοῖ (1 5. 225) 5 χ1ο7 7) 1ἰ 5 ἀγρυδὰ 
ἢ τους ἕοσος [παῖ ἴῃ 6 ᾿υλἶνα Ἔρῃοα 85 ποῖ δῃ ἴπιᾶσο, Ὀυΐ ἃ 

Ἰοϊη-οἸοϊῇ, οΟΥ ἀρσοόῃ, Ἵσοῃίδιηηρ ροοκοῖβ σοῦ ψῃϊοἢ ἴπ6 Ἰοῖ νγᾶβ 

ἄγαν." Τῆς ϑβαποίυδσιες αἱ δη (Ἶὰ. 17 δηὰ 18) δῃά δὲ Νοῦ 

(ι 5. 215 2325) τα τηεῃςοηδα 858 δανίηρ Ἔβρῃοάβ. Τῆς ὡγαῤῥένι 
ΜΈΙΓΕ Ῥεηδῖαθβ, ἰπηᾶρὲβ οὗ δησοϑίοιβ 7 (οἴ, 1 8. το ὁ (χη. 4115. 0.Ψ 

ὙΠαῖ ἴΠΕΥ δὰ δυϊηδῆ ἔΌΣΙ ΔΡΡΘΑΙΒ ἢ] Δ ΙΠΪΥ τοῖλ ἴῃ 6 5(οσυ οἵ 

ΜΊοἢΑ]᾽ 5 τυδε ἴῃ βυ ϑ Πρ ἴμ6 ἰοΥαρϊπὶ ἴοσ αν δοσ ἢπ5- 

Ῥαῃά. ΤὨϊβ, δααφδά ἴο ἴῃς ίβδοϊ ἴπᾶὶ ἴῈΥ ψοσα οοηῃδυϊ δα ἴοσ 

Οἴδοὶθβ (ΕΖ. 21 Ζο. 1τοὖ, δἵεὲ τηδηςοημδαὰ δ᾽ οηρθιάθ οὗ ΓΙ 
δηὰ ΟΣ (2 Κ. 23, δῃὰ ψεῖὰ σοπγηῶοη ἴο Ὀοϊῇ Αγαπηδθδης 
δῃά Ἡεῦτγενα (ση. 41}. δ), τηαῖκοβ 1 ργοῦδῦ]Ὲ ἴπδὶ ΤΟΥ σγοτῈ 
ΤΟΙΙο8 οὗ δῃσθϑῖοσ ΨΟΣΒΏρ. ἡ [1 ϑοῦν δ γ᾽ 5 ρσοροβαὶ ἴο οοπηθροῖ 

ἴ[ὴῆ6 νογτὰ νὰ ΝΒ (ΞΞ “ἀσαε) Ὀ6 δοςερίθα, πο ἄουδι τεπηδὶπς 

8ἃ5 ἴο 1ὨΘΙΣ ΟΥ̓ ρΙΏ4] βἰρηϊῆοδηοθ. ὙΏΘΥ οᾶπα ἴο Ὦανα ἃ ρΐδος 

ἂἱ ἴῃε βδησοίυδγεβ δίοηρ ἢ τἢ6 Ἔρῃοά. Ατὸ ἴμθϑε (Πίηρβ τε- 
ρατάθα 85 ὑῃροαϊν δηὰ υὑῃδυϊῃοτγιζεά ; Ὧᾶ5 ἴῃ6 υ86 οὗ ἴδ Ὀεξδη 

ἸἀοΙαῖτγ, Ῥάᾶτγα}]εὶ σι (Οὐοπηοτβ δάυϊοιν; δηά ἅτε ἴμεβε [τῃς 

οσοδδίοη οὗ [ἢ6 σΔΡΌ ΝΥ τ ὨΙΟἢ 15 ΠΟΝ Ρῥτγοαϊοϊθα  ΟΥἾ, 85 πιδζ- 
τίασε δηά Ἵοη͵υρα] Ἰηἴογοουτθα (βομλοῖβιηρ ἀηδσ ΟσΠΔΙΎ οἰτουῃ)- 

βἴδῃσοϑ ὈΓΟΡΟΙ δηουρῇἢ) ψοῖς αἀδηϊεά ἴο (οΙΊΟΥ ἴοσ ἃ οογίδι ἢ 

ΡΕΠΟά 45 ἃ ΡῬυῃιϑῃπηθηΐ (ῸΥ ΠΟΥ 5δἰηϑ, ἃσὸ ἰἢ656 ϑοτῃθίιηρς ψνὩ]οἢ 

ὉΠΑΩ͂ΘΙ ΟΥΑΙ ΏΔΙΎ ΟἰτουΠηδίδησθς ἀγα ὈΤΌΡΟΓ δηουρὴ, Ὀὰϊ ψΏΙΟΝ Ἰῃ 

(᾿ς οα56 δῖα ἴἌκθὴ δΑΥ ἴτοπι [5.46] ἴἢ ογάθσ ἴο ριη]5ἢ ἤογῦ 

Οἵ ἀοσδβ τῆε Ρῥσγορῇοι᾽ 5 τπουρῆϊ ἱποϊάθ Ῥοῖῃ Ὑδῆνθἢ-ψοσϑῃρ 

δηα Ιάοἱ -ττουβηϊρῦ ὙὍΤδδῖ 15: ἰῇ [6 5826 ΓΠΔΏΠΟΙ 85 Ηζοβϑδβ 
Μ 6 5 ἴο Ὧδ τοϑοιγαϊηθα σού 411] ἱπίθσγοοισβθ, Ὀοϊῃ ἰαννῆι! δηὰ 

ἀη]αννίαϊ, 50 σσϑοὶ 5 ἴο Ὀ6 οσπΐ ΟΗ͂ ἴτοιῃ 411] ψουβὮΡ, ὈοΪ ἵπι|ς 

ἰάεα οἵ ἰῆς δρῃοὰ δ5 δὴ ἱπίαρε οὗ ἀοὰᾶ; Ὀυϊ [6 ψνοτὰ Ὁ ἀοε5 ποῖ ἀρρεᾶσ ἰῃ 

ΦΒ δηὰ 3. 
5 80 Τ᾿. 6, Ἐοοίε, “ Το Ερῃοά," 782. ΧΧΙ. τ-47. 
{ Βεηζ. “4γελ. 257, 382; Νον. “γχεολ. 1. 26ο; 11. 23; ὅ85πι. Κεῖ, (Τπηἀ6χ)ὴ; Βδυ55, 

Οε:ελ. πο 5. τὸ. ᾧ 130. 

1 8ὅο 5. ΟΥ͵1. 1. 467; ϑοῦνδιγ, Ζεόσε μασεὰ ἄθρε Το, 35 ἔξ. (Ὦδ. 
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Δῃ (4156.5 Μιυρδ ἴαγηβ οἡ ἴδ ΔΙΏΞΕΙ ρίνοη ἴο 656 Πυ ΘΒ. ΟΉ5. 
1{ τῃς ἢτβὶ 5 ἴτας, Ηοβθα, Ἰοοϊκίηρ δὲ ἴῃ6 οδβε ἴτοιῃ ἴῃς ροϊηϊ οὗ 
νιον οὗ ΤυἀΔῇ, τορατὰβ ἴῃ6 Νογίπογῃ ἰκίηρβ ἃ5 υϑῦγχροσβ, δηα ἴἢ6 
δϑοιίῆοα δηά ρ1}}815 ἃ5 δ᾽ίθὴῃ ἴο ἴδε ογποάοχ οὐἱὲ δηά ἃ5 

τἴῆ6 βὁοῦτος οὗ ϑγδθ]᾽5 αἰ βΠσ]1165.7] [Ι{ τὴῆ6 βδοοηά [15 ἴγυῃθ, 6 

ΤΟρατὰβ ἴἤθ56 τπηρθ 85 Ἰἰδριἰτηδῖθ δηὰ ἡδίυσαὶ ; ἣθδ ΘηΐΟΙ5 ΠῸ 

Ῥτζοϊδδὶ δραϊηϑδὶ ἴθ, 51 ἃ5 6 δηΐδοιβ Ὡ0 ῥζοῖδδὶ δραϊηβῖ τηδ7- 

τίαρε ; Ὀυϊ (ΟΣ [ἢ15 ΝΕΙῪ τϑᾶβοη, [ἢς ἀδρτίνδιίοη 15 411 [ἢ6 τῆοσε 

Β6ΡΟΓΘ, 51Π06 1ἴ 15 ἴο Ὀ6 ἃ ἀερτίναϊίοη οὗ ψῆδὶ ψγὰ5 ἰοριτηδῖς 

Δα ποῖ οὗ ψνῆδὶ νὰϑ5 "Παρ πηδῖθ. ἢ Ιἢ τἢ]5 οα56, 45 ΝΥ ΕἸ] δυιβθη 

5805, “[Ιἴ 5 ποῖ ψῖῆουϊ ἃ τουσῇ οὗ βδοοότῃ ἴῃ Ἡοβοα όσα ἢ 
ΔῊ ΔΓ οὗ Ἰπῃοσθῆσα δηυγηἷδγαῖοθβ τηᾶςςοῦα, Θρῃοα, δηά τοσαρῃϊτῃ 

85 βοιῃδίῃϊηρ ψὨοἢ Μ}} 6 ϑοιγον ιν ἀἰβροηθοα ἢ ἴῃ 6χὶ]6.᾿᾽" 

--ὅ. 4[μεεγιναγά {16 τοης οὗ γα! σ«λαϊ γείμγη ἀπά εξ (οτ, αραΐρ 

σ“4:5) Υαλισεά, “λεῖγ σοά. ΜΝ 16 αὴ δαάϊ!οη (Φ."., Ὁ. 216), δῃὰ 
τουδὶ Ὀ6 50 ἰηϊογρσεῖεα ; οὗ. χ' ,Α τεδάσσ, ᾿ἰνίηρ δῖ ἃ {ἰπλ6 ἤθη 

τῆς ρΡεγοά οἵ 560] 5] 0 15 σοποϊυάεά, δηα τϑδὶ ἰζίηρ ἰῃμαἴ 15Γ.86]᾽ 5 
τεΐϊυσῃ γγχὰβ [6 ἡσχῖ σἴδρ ἴῃ ἴ86 τηδηϊξεβίδιοη οὗ ἴἢ6 αϊν!ηθ στᾶςδ, 

δα 5 ἴῃς τῃουρῃϊ Ὠ]ΟὮ τρδῖκαϑ τοσα σοσωρ]εῖα ἴῃ6 ψοηάογίι] κἰδῖα- 

τηθηΐ ἴῃ νβ. Ὁ. 1 ἰ5 ἃ ρἰοΐυσε οὗ ἴῃ6 νϑγὺ “͵δϑὶ {{π|65." --- 454 
7ραυϊα τλεῖ»γ Ζίηρ)] ΤὨϊβ, ἱηϊογργεῖϊθα ἔστοπι ἴἢ6 Ροϊηΐ οὗ νὶενν οἵ 

ἴῆς Τυάεαϊδι!ς ῥογοά, 5 ἢοῖ (1) πΊΘΓΕΪῪ ἃ Κίηρ οὗ ἴῃ6 αν άϊς 

ἀγηδϑῖυ, 1.4. [ῃ6 ἀγηδβῖγ ἰἴ5 6] (ο΄. ΑἸ. 9.1) ; ὃ Ῥυὶϊ (2) ἴδε Με6- 
5ἰδηὶς ἱκίηρ, ἴῃς βεσοηά Ὀανιά, δὴ ἰάδα νος δα [15 τοοῖβ ἴἢ 

1ςἸδῃ᾽ 5 τἰπ|6, δηά τποηςοίοσγνναγά ἀενοϊορεα (οἴ, ΕΖ. 2345 2) 
4559 76. 40). --- 4“πα4 τάξν τλαΐ φεριδές ὀφζογε γαλιυεὰ απά λὲς 
εροοάΐμε:5} ΤῊδ Ρῥυῃίϑῃτηθηΐ ᾿πῆϊοϊθα Μη1 ἤᾶνα ὈΘΘΏ 50 του] 6 
(δὶ ονοσ δῆογναγά, Ὑδῆνθ ψ}}} θὈ6 Δρρσοδοῃδα ψἱἢ ἀνα δηά 

φΦΘο ϑοΚ, Μϑυ,, Εν. Ηά., δίπι., Ῥυ., Κα. ννὰ,, 51, εὐ α΄. ΓΩΝΝ. ΕΟΝΝν. σαγάπον 

(417,52. ΧΝ1Π]. 178), ψῆο ἴαϊκεϑ (88. ἴῆσχος ἀουῦ]ς Ἔχργοϑβϑίοῃβ 85 ἃ ϑεγίεβ οὗ Ἷοοῆ- 

τταϑςῖϑβ, νίΖ. (Ὡς δέκ, (οὐ 5 τεργεβεηίδίϊνε ; ἴῃς 2γέμες, Βδδ}5 τεργοϑεηίδενε; σ-σω ἐ- 

Ἅεε, (οά᾽ 5 οβεγίηρ; 22)}1αγς, εἷστιβ οὗ Βδδ]-ννουβῃΐρ; ὡῤλοά, τοδδῃ5 Ὁγ ψῃϊορ σοὰ 
τενοδ] δὰ Ὠἰπι 56 1; 2εγαῤλίνε, ταδῃ5 ΌὉγΥ ννηϊοἢ ΒΔΑ} πὶ ννετα οοηϑυ δα. [π βῃοτί ἴῃς 

Ρδορὶε νψετὰ ἴο Ὀς ψίϊπουΐ σοὰ δηὰ 5 Ψψογϑῃϊΐρ, Ὀμὲ α5ὸ νἱουῖ Β44] δηὰ ἢὶ5 

νγοσϑηρ. Βεΐ τῆς δε οὗ (δς ἐρῃοὰ νδϑ 85 ἴχγ!}} Υ 8ῃ δεῖ οὗ 5 ρεγϑ ΠΟ. 85 νγν85 1ῃδὶ 

οὗ ἰἢς ἰογδρη1. 

{90 Ἐοβ., Εδυπ5, ΟΥ., ϑῆδγρα, Νον. ἴϑ8ο Κνε., (Βε. 

ᾧ Μα., Βοβ., Μαϑιυ., Ηἱ., δἰπι.; θυῆπι, 7ΤΑεοί, 63; ΟὨε.; ὨΪΐ. Αἰ μεςί. Τλεοΐ, τόρ; 

ΔΕΒ. ατί. " Ηοβδαδ," ἱπ ξηφε. δγίζ ; Οτι, Νὰ. 

Ι δ, ΑΕ., Ο5., σςὉ., 1..., δίαςϊς, Ηά,, Κε., Μασί. 
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{τε Ὁ] ηρ (οἷ. Ρ5. 110}5) ; δηᾶ ποῖ οηἱγ Ὑδηνεϊ, Ὀυϊ Ηἷς σοοάποϑ5 
(512), ἐ.4. ἢ158. ὈΪΘδδίηρ. --- ἔκ. 26 μά οὐ “26 “4)9] Ἡξετε, 45 ἴῃ 
15. “ἢ (ΜΙ. 4) θὲ... 453, δῃὰ ρεσδαρβ 6. 235, ομαγδοϊογβις οὗ ἃ 

Ῥοβί- οι !ς ᾿ηϊεσροϊδϊίοη. " ΤὨῊ18 στοαὶ [1π|6, Ῥογμαρ5 ἢγβίὶ 5Ξυρ- 

Βεβίεἀ ἴῃ ἘΖΕΚΙ61}5 ἄδγ, Ὀθοοιηθ5 ἴῃ ἰδῖοσ ὑγτορμεῖὶς ἰπουρῆς τῃ6 

ἀδῖα ἤθη 411} ἰμδὶ 15 υσοὴρ Μ}}}} Ὀ6 56ῖ τίρῃϊ. 

1. ὙΡ7]Ί Οὗ Ὁ πρν, Ζο. 1116; ον οἵδε οαϑεβ οἵ ἫΨ ὑγες. ἃ βηϊϊε νΌ-, οἵ. 
Ῥε. 846 70. 245 Εο. 316 129 ες. 29 (Οοτῖ, ΖΔ. 7. ΧΧΙΝ. 355). (ἢ ΟΚ. 142 κ.-- 
ὭΦΚΝ] ΤὨς δτιῖς]ς 15 Ἰδοϊκϊηρ δος, ἴο ἃ υβᾶρα σοτησηος ἰῃ Αγαδὶς οὗ ψὨϊ ἢ βενοτγαὶ 

σ8868 δῖ ἰουῃά τὴ Ηδρτ., ο41|164 “Ἰῃἀειογπιπδίθ 688 ἔοσ ἴῃς β88ῖε οὗ δι}ρ]!- 
βοδίίοπ᾽; βεγε Ὄχργεββεὰ ὈῪ σϑωλ ὦ τοοριαρ, οἴ, ὍΣ, 15. 282; ἡ, Ατὰ. 6}; 

ΟΚ. 12ς ε; Ἐςοϊκεπαοτεί, 2 ἐς τγμμαξολες εν ἄξρἶη ὧδε γαδέδελεν, 163 [.; 

δυϊ οἴ, Κῦ, 2932 αἱ --- ον 2 ΠΝ] Εου σοπβίγυςτίου, οἴ, Κὅ. 336 ὁ. --τ Ὁ ΓΩΣΝΣ 

ὩΣΤΓΝ] [πὲ. ἔδπι. 1 “ν᾽ ἴοσ βαῦ]. ἀηὰ 2 ΓΝ ο0]., ΟΚ. τς ᾧ,; Η. 20, 2ε; Κῦ. 

2294 δῃά 2322. Βα (.Μ8.1. 174 Β..), (ο]οννεὰ Ὀγ ΒΌΒ., τεϊαϊβ ροϊπιϊην 
οὗ Βῆζ, διὰ τεραγὰς ᾿ξ δ8 ἃ ρίςρ. δοῖ., οἰἰπρ βενεσαὶ δι αῦ οα565 ἰὼ ΗἩῦτεν. 

1 σδῃποῖ ὃς ἀεηίςα ἐμαὶ ἴμε τεπάθππρβ ογάϊ παν δάοριεἀ ἔοτ Τὴν ἀο ποὶ 

Βδστηοηὶζα ἴῃ ρᾶγὰὶ. νἹὮ [15 ρῆταβε; Ὀαϊ ςί. ΒΔΟἢ.᾽5 τεδάϊηῃρ ἀρονε.--- Ὁ.) Ὁ} 
Οίἴτς. οἶδυβε -Ξῷ τολέδε ἐλεν γέ, εἴς., οὐ σϊδοιρὰ δέν αγε; ΟΚ, 1412; Ὅτ. ὃ 160; 

Ἡ. 4ς, τ, Κῦ. 362 2; ὉΠ ἰ5 αἶϑο 5300]. οἵ "327. --τ ὉΣΝ οὐ ΚΝ] Οἵ, Εχ, 2οΣὗ 
2318 Ὠι, ςἴ 614 705. 2316 245 7. 2121 8, 88 7ε. 116 2 (Β. γ}9,.-ο σι κ] ΤΟ τοοῖ ἰ8 

σῶπ, ἢ ,οε»α (οἴ. Ἐ πο] δηὰ Αϑϑυτ. σελάτλτ,, ν Ἰ βδηὶς ἴοσος). ΤΉυΚ ἰξ δεειως 
ἴο πιθδῃ “᾿αἶκε8 οἱ 2γέ:54α στὰρε3." τς ΟΠΪΥ 18 Ὁ"2)}" Ἔἐχργεββεά; δηὰ δεζε ἴΐ 

ἐβ εν ̓  ἀθηΕγ δῃ οἥπτιηρ ἴο ἴῃς ροάϑ (οἴ. 7ε. 718). Ιῃ 25. 619 {-Ξ τ (Ἐ. 165) ᾿ὶ ἰ5 
Βροΐζεῃ οὗ 88 δῇ ατγίϊοϊε οἵ ἰοοὰ;; 80 αἷ5ο ἴῃ (ῖ. 2ὅ ννεσε ἰΐ βεδῖηβ ἴο ὃὈς τεραγάεὰ 

8ἃ5 5[᾿πηυ]διίηρ πουτϑπηεηῖ (οἰ, ΒΏΒ,., Β5Ζ.; Εἰξίον, Σγαάξερμαιε, ΧΥ. γι, εἰϊεὰ 

ΌΥ Βεηζ. 4γχεολ. 92; Νον. “γελ. 1. 2327; ΕΘ. Ο776. κεῖ. ΧΙ. ποῖς 7; (Βε.; 

ΕἸεάεϊ, ΡΡ. 15 {.). ΤῊΪβ τιοδπὶηρ 15 συ εβίϊοπδῦϊο ἴῃ 15. 167, νοῦς 7 λες. ἴδε ἰὶ 
85 τω εμάαξίο»ς (80 δ6, ΚΙὶ., ]ατοβι; Ὀαὶ οἵ. Π 6. οἱ 15. 167 δηὰ Εἰεάεϊ, Ρ. 1). 

σ(. (Βε. Οδ. ον Ἄν. --- 3. π55.}} Οἱ. ὦ (υ...); 1 ἔτοπι πὰ. ἀδρ. ἰοτῖε 
ἀϊτίπιεηβ, ΟΚ. 20 1; Εν. 28 ὁ. --- η093] ΕοΥ υϑ8ς οἔ 35.» οἷ. Η. 15, 3, τι. (α7). Εογ 

ομηϊΞϑίοη οἵ δῦν, οὗ, Κὅ, 314 1, ἀπά ν. ἔχ. 2153 Νυ. 718 1»ν. 2γ5ἴ- --- τ] α.λ. 

Τῆς ΜιβΒηΔΕ ἰγααϊιίου πὶ {Π5 τηεαϑυγα τῷ ᾧ 9 ΞξξΞ ᾧ οὴ ἰ5 ἴῃς ΟἿΪΥ βουτοε οἵ 

ἱπίοσπιδίίοπ οοποετγηίηρ ἰδ (οἴ. 1ενγ, ΔΙ 78. 11. 531). Ὑῆςε οοττεβροηάϊηρ 

ϑγτίδς τοοῖ βεοῖῃβ ἴο δᾶνε πὸ οοῃηεοίίΐζοῃ ψἱτἢ [85 Ῥνοτὰ (οἷ. 185. Ογ. 11. ,321.; 

ΒεηζΖ. 4γελ. 183; Νον. 4γελ. 1. 203). --- Ὑ Ν7 Οὗ, Κό. 3197 δπὰ 352 κμὶ ἰοῦ 

εχρ δηδίϊοη οὗ οοηῃβίγυςςΐοη ἢεῖς οὐ [τῆς 458 οἵ ΒΗ͂ΪΙ. --- 4. γ»Μ1 Οἴτςο. εἷ,, οἱ, 
(ὦ, σευ. 608. ἴῃ (ἢ 8 οαβε; ἴῃε γεροϊίοη 15 ἰηϊεπἀεἀ ἴο οπρΒμαβὶΖε ἴῃ 6 τηομοῖο- 

ΠΟυ5 οἸηρί 685 ν ϊοῆ ἴῃς βουηπὰ οὗ γῈὰ ἰἴ861{ γεργεβεθῃΐβ. ---- ΟΡ 7 ΟἹ 5ἰρπίῃ- 

οδπος οὔ ΡΪ. ἔοτηι, οἵ, Κ ὅ. 263 ο. ----δ. ἼΩΝ] ΤῊς []} ντῖτηρ ἰ5 ἔουπά τερυ- 

5 8ο διᾶτκ, ΖΑ͂ ΚΖ. ΧΙ. λς2; ϑεδἊεβοσγδῃ, 42; Νον.Ξ; οὗ Μεϊημῃοϊά, 
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ἰαεὶγ ἴῃ Ζςο., (Β., ΕΖε., Ν΄ε.; αἷϑο ἱπ Απὰ. 6ὅ οἷ] (Ῥο(ἢ Ἰαῖε ραββαρεβ), ΕΖ2. 3432 
σι. 41 Κι 314 1χΔ. 86 (Πε8ςὲ ἴἤγες νεῦβεβ ἃγσὲ ἔγοῃῃ ΒΚ); οἴ, ΟΚ. 2, νυ. ποῖς 

2, ΜὮετα ἴῃς (.}} τυτῖτηρσ ἴῃ ἴῃς Μίπου Ῥτγορδεῖβ 15 Ἷδ]]θὰ ἃ οαρτίος οἵ ἰῃς 
Μλββοτεῖοβ. ---κ ὙΠῸ} Οἵ. Κῦ. 213 α. 

ὃ 4, ἸΕΙΔ61}8 ΠΑΙΙΟΪΤΥ 8δηὰ ΠΟΙ ῬΠΠΙΒΗπιθηΐ ΓΠΘΥΘΙΌΣ. 257 
}0-.14 15 (18). 19 [ΕὨρ]Ι5ἢ, 252 ὅ. 8-123. 18 (10, 171 ̓ 

1,εἰ ϑγδαὶ ρυῖΐ ἀὐγᾶν ΔΘΓ Ὠδι]οίγυ, ἰθΘϑῖ 1 ἀδϑίσγου ἤθΥ ; ἰου 5ῆ6 δδ5 
5 ῃη6α ΞΠαγηθίι γ ἴῃ δηϊοσηρ ἰηΐο υηϊοη νι τἢο56 νἤοπὶ 5ἢ6 

ΒΌΡΡΟΒεΕα ἴο Ὀ6 ἴπ6 δυΐποις οὗ ἤδὺ Ῥγοβθρογ ; δηά 516 85 ἴοσ- 

Βοῖΐδη ἴδμαϊ 1ἴ νὰ5 1 ῆΟ ραν ΕΓ 4}} ἴῃθϑε {Πηρ5. Βυῖ 1 ν}}} ἴᾶκα 

ΑΥΥΔΥ ΤΩ ΟΟΙΏ δηδ ψῖπα ἀηὰ νοῦ] δηᾶ ἢαχ ; 1 ψ1}} ἀθϑίσου ΟῚ 

ν]ὴ65 Δηα ἔγυ ἴγεοβ; γρϑα, 1 ΝΜ] σδυ56 4}1 ἤδσ ρίδάῃηθβϑβ ἴο Ἵθᾶβδ ; 

1 ν}}} ρυη ἢ ΘΓ ἴοσ ἢοσ ἰηἀυϊροηςς ἴῃ ὉΠΠΟΙΥ τῃϊηρ5. 1 ν}}} ὄνθῇ 

σδι56 1656 τηϊηρθ ἴο Ὀ6 ἰοτροῖίϊοη. 

ΤΠ5 ἰδ (1) ἱπἀδρεηάθης οἵ σμᾶρβ. 1 δηᾶά 3, ψῃϊοἢ ρὸ ἴο- 
εοιμεῦ ; δηᾶ (2) ἱπάερεπάβης οἵ ἴμε ᾿πϑεγιοηβ ἔτοπὶ ἰαῖου {πη 65 

ἴῃ νβ.Ὁ 3. 16 17.30.28. 35.056. 1.8. ΤΠΡΓΘ ἰ5 20 ΥΕΓΥῪ οἷοβα σοῃηηθδοῖίοη Ὀοίνθ η 
1018 δῃηα οὔἴδρϑβ. ἱ δῃηά 3. 

ΤΕ15 ῥίεσς ΤΩΔΥ̓ Ὀε ἰτεαϊεὰ 85 ἃ ᾿ἰ[εγασυ τπὶΐ (ν8.4}. 6.15 Βεΐηρν τερατά θα 88 
δίοβθες; υ.2.). 1ἰς ᾿πουρδῖ ἰβ ἴῃς 5ἰπιρ]οϑὲ ροϑϑῖθ]ε: 2:Κγαεί ἀας ῥίαγεα 2λὲ 

λαγίοί; :{ξ «λα δὲ διερεἐτσλεά, Ἐον ἴῃς ραββαρεβ ὙΠ ῖο ἢ πᾶνε Ὀεεη ἰηϑοτίεα ὈῪ 

Ἰαῖεν τυτιϊοτϑ ((ουγ βιο ἢ ̓ ῃβοτί ἢ 9 π]δῦ ὈὰᾺ αἰβϑ( συ ϑη6α), υ«ἡ, ΙΓ ἰδ τηδάθ ὕὑρ 

οὗ ἔουγ βίτορβεϑ, 8, 9, 8, 9; δηὰ ἰἴ8 τπηονοτηθηῖΐ 18 ἰτἰπηείεσ, ΤῊΪ5 ἰ8 δἰπιοβῖ 

Ρετίεοιϊ [πτουρμουῖ, ϑίτορῆς 1 (ν58." ὅ) : ΡΙεδα στ γουγ ταοῖπεῦ ἴο ρυΐϊ ἄννᾶν 

Βοσ βίῃ, ἰεβὶ [ ἀδβίγου μεσ. ϑίγσορῃς 2 (νϑβ.7- Ὁ) : 58ῃςε [85 βἰῃῃδὰ ἴῃ ββεκίησ 

τῆς Βδαϊϊτ ἴσοτη τυ ἤομῃ 886 ἱτηαρσίηεαὰ 5ῃς τοοεϊνεὰ Ὀεοηςεῆῖ, ποῖ Κπονίηρ ἰδαῖ 

ἧς ψδϑ 1 στο Ὀεβιονεά ὑροὴ δεῖ 4}} ἢεῦ σοπίοτίβ. ϑίγορῃε 3 (ν58.1}.) : 
Ὑδετείοτε 1 ν"}}} ἴαϊτα Ὀδοὶς [με686 [Πρ ψ ῖσἢ 1 δανὸ ρίνεη μετ, ἰς ενίἀεπςοαβ 

οὗ ΒΟΥ ῥγοβρευθυ, μοῦ οοτῃ δηὰ ψῖπε, τ υἱῆδβ δὰ ἢρ ἴγεεβι ϑίζσορδε 4 

(νυ5.1}5. 15. ὺ}: 1 111 σαυδβα 411 ἸΟῪ ἴο ςοαβϑαὲ δπὰ ν}}}] Ῥυπίβϑῃ δεὺ ἴοσ ἴπ6βε 

Ἰπυϊσοηςε5, ἃπὰ τ οἷγ ὙΟΥΥ͂ Ὠδη68 5041] Ὀς ἐεχρυηρεά δηὰ ἰογροίίεῃ. [1 ἢ 15 

ἰγεδίτηεηϊ ἴΠ 6 ἰοἸ] ον πιοα! βοδίίομβ οὗ ἴῃς ῥγεβεῃΐϊ ἴοχῖ μβανε Ῥεεὴ τηδάςβ: 
(1) 25.9.16 17, 30.285, 29.25, 1.8 ἀγα [Δ]ἸΚΘῺ 85 ἴουγ ἀἰπιϊποῖ ἀπά ἱπάδρεηπάεηι υἱΐοτ- 

ΔΏΓΘεΒ δηά (τεοαϊε βερδγδίοὶυ (8ες ὑρ. 236-248); (2) 245 (πἸΦν.... 3), 

ν.5, νἷὸ (Ὁ;»ν 195), ν.13, νι} (τιν οἷ ὍΓΣ ἼΦΝ) ατε ρίοββεβ; (3) ν.}δ 15 (γτεαϊεα 

858 ἃ ρἷοκα; (4) ν.}6 5 ρἰαοεά δὔεσ ν.ἕἹ, Ἰεανίῃρ ν.1δ δῃηὰ νϑβ8.} βιὰ 19 1ῃ ο]οβα 
σοπποοίος. ΤΒοβα ραϑβᾶρεβ Ψ1}} Ὀς σοῃδιἀοτοά [ἢ {πεῖς ργοροῦ Ρ͵δςαβ. 

4, 1)5.} (ὃ κρίθητε; ᾿Α., Σ., δικάσασθε; Ἔ γεαέεαίε,; ἴῃ 411, ἡμάσε, ταῖμετ 

188 δίέψαα,; ςἴ, Κ6. το ὍΛ] (Ὁ καὶ ἐξαρῶ; 80 Εἰπὶορίς; ᾿Α. ἀφελέτω. --- 

9) 
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ΠΡΌ) ἐκ προσώπου μου; 50 ΕἸδμίορὶςο; ΞΞ )0Ὸ (80 αἷ5ο Μοὶ. δηὰ 1οδ. 
τερατάϊηρ ἈΗ͂᾽ 5 οὔδηρε ἴο 2 ἢ. 8δδ τιδάς οἱ ἰδεοϊογίοδὶ στοῦῃα5). --- δ. 10] 
ὦ ὅπτω: ἂν, ἴῃς ορροδὶίς οὗ ΒΝ; Ρυϊ ᾿Α., Σ., Θ. μήποτε. --- Υ Ὁ... « Ἴ2ἼΟ9] 
σε. δῃὰ δὶ. 3 ἴοσ 9. -- ΠΏ Φ.)] 86. οπι. -- ὩΣ] ἘΠ ἐρυΐανε. --- Ὦ, ἡ] Θὃ πάντα 

ὅσα μοι καθήκει ; 5ἰγΑ αΥῖγ 8; Ὁ Ὅυο ὕ3). -- 10. “ὩΣ η05}] 6 “4.σ᾽ τἰνεν 

7 αυε νεεἰριϊεα 70, ἀεγ. 71λὲ: ον, ἀοιυενεν, »εααΐο (ἐλέρμρε) 97) σέϊυεν ανπά 

σΖοὐαά ,ον» δε βαα],; Φὅ ανπᾶ σἰἦνεν απαά ρολα 7 »ρὐρίϊεα 19 λέν, απαὶ 2 νη ἐξ ἐλ εγ 

»ααΐφ δασί; 5ἰναϊαιγ Φ. Βδο. γῶν ἕοσ "9. Οεῖ., οῃ Ῥαϑβἰβ οἵ (δ δπὰ ὅ5γι.- 
Ηαχ,, ΠΡΟ. -ὶ]. ΩΣ] Θ τὰ ἱμάτιά μου. --- Γο55] σ τοῦ μὴ καλύπτειν; 

ςἔ. ϑίονετα, Νον.32; Ἐ φᾶς οῤεγίεόαμ, Ὁ μοϑ2 δῶσιν; σε. πιοξξ. -- 
12. νὉ0Ὁ] ᾿Α. ἐκ χειρὸς αὐτῆς. --- 14. ΠΓΩΝΓῚ] (Ο συκᾶς. --- ΓΚ] Ὑ ε. ΓΝ (50 
Βαςοἢ., Νον., Οεῖ., Μασί!). ---- 7] (Θ᾽ μαρτύριον ΞΞ- Ἣν (οἱ., ὙΤτεῖϊε]). -- 
18. γῶΦη}) 6 ἀποστρέψω (ΞΞ Ἰγ2)9ῦ 5). (6 Ρ] τα Ζεβ 81} πουη5 οὗ [15 νεῖδε 
δηὰ ἰπϑετῖβ καὶ Ὀεΐννδοη εδοἢ ρῥαὶγ ἐχοορὶ ἴῃς ἤτβι. --"1δ. Ὁσῦ. .. ἽΦΝ] 
Φ ἐν αἷς... αὐτοῖς; Ἔ φμέῤως;, 96 τείετβ ὉΠ ἴο "Ὁ". --- ὙΌΡ.] Νον. δηὰ 

Ματίιΐ, Ἴρῃ. το πγῦπ. .. ΠΌ)] (5 Ὀ].--- 18. "ἘΦ Γ] Θ' αὐάα Ὁ αἴεν ἴῃς βτεὶ 
νῦ. δἀηὰ τεηάετβ Ὀοϊἢ νοτῦβ καλέσει; 80 ἘΝ, νοεαδίέ. Οοτί (25 :.), πῬἢ.- 

92} (ὦ βααλείμ; Ἔ Δααίέ, ὈΟΙῚ ἰτοαιίηρ ἰξ 885 ἃ ργορεῖ παῆις; ᾿Α. ἔχων με. 
Ματιῖΐ, [0]1. 8 ἀπὰ Ὀυδηι, ΣΡ ἽΨ ΝΠ ΜΟῚ ἈνΝΟ κῃ. --- 19. Ὑ90} 
αὐ. 355»15 (δὸ 1,οὔ.). τον ΓῸΦ] 9455. 535. --- ὈΌΦ2] 45. [α8 55. βυῇ. ΗΔ]. ον. [δὶς 
ῬὮΓΔδς. --- 00} ΟΥ. ὉΠ 0Ό. 

Π.4. γίνε τοὐϊὰ γον ψιοίλεν, εὐγίυε] ὙΔἈΜΕὮ 15 τεργοβθηϊοὰ 
8ἃ5 δἀάτοβθίησ ἴῃ [ἰηαϊνίάτ41 Ι5γ86]1165 5 (15 15 Ὀεῖῖοσ τῇδη 
ἴο υπαάοιβίδηαδ τηθγοὶν τῃ6 (δι ι] Ιβφγ86]11657). Τῆς τηοῖδοσ 

ΜΙ ψῃοσ ΤΏΘΥ ἅτ ἴο ϑἴγίνα 15 ἴῃΠ6 Ὡδίίοῃ ϑγδθὶ ἃ5 ἃ ψῇοΪθ. 

Τῆς τεροοη οὗ ἴἢ6 πηρογαῖίνα ρῖνα5 ἸῃΙΘΏΒΙΥ; οὗ. ἸΏΓΟ ἸΏΓΟ, 

15. 4ο᾽. Ιἱ 15 ἢ τῆς τροῖῃου, νὶΖ. 15γαθὶ ἢοσβοὶί, τὶ σοπιρ]αὶηϊ 

τηυδῖ Ὀ6 πιδάρ, ποὶ ἢ Ὑδῆνθῃ. --- 3.0», σὴς ἐς μού ρῃν τοίζξ, απή 

7 ἂγ»π οὐ ἀδρ ἀμσδαηά, ΤῊΪΒ5 15 ποὶ (1) ἴῃε ψοτγὰ οἵ Ἰαάρπχεηῖ 

Ῥτοῃουῃοεά, Ὁ Ὀοϊηρ Ξξῷ ὅτι ;Σ ὯΟΓ (2) 15 1ἴ ΤΏΘΓΟΙΥ 4 ρᾶζγϑη- 
{Π6Ὸς 4] ΡῬῆγαθα ἰπϑοσῖθα ὉΥ ἴῃ οσρίηδὶ ὙΓΠΟΓ ὉῚ ΨΑΥ οὗ 6χ- 
Ρἰδηδίοη ; ὃ Ὀυϊ τΑῖΠΓ (3) ἃ ρἷοββ; [ Ὀδοδυβε 1ἴ Ἰπϊοσγιρῖθ ἢ 

σοηποδοίίοη Ὀεΐνδθη ἸΏΝ δηα “ΦΩῚ, δηα Ὀδοδιιβθ, 85 ἃ τηδίζοσ οὗ 

ίαεϊ, ἤοξοα ἄοδϑ ἢοΐ ἀΐϑββοῖνε Δ]] γεϊδ!ίοη ἴο ἢϊβ ᾿δ ΠΟΙ ΓΟΡγα- 
56ηῖ ὙΔην ἢ 845 ΏΟΙΥ δρδηάοηϊηρ [5γδ6]. ---- Ζ αὐ “ἦς ῥιμΐ αιυαᾶν 
ἀκ τυλογεάονις ὕγονε ἦ67 7442] Α οἷαιβα ἀδρεηαίηρ οἰοβοὶν ὑροῦ 

δ᾿ 80 (Δ]., Οτοίυ5, Θομ τ αϊ, θαῖῃα, Βαυοσ, Βὅςϊοι, Μδυ., Ηδος., Ἐοςκ., ΗἹ,, δῖ. 

Κο.,  ε. ΦΉυνχ., 5ῃατρεδ. 7 αεὈ., Μα., Εο5. 
ὁ Βαιογ, Βδοϊοεῖ, ἔπν., Ηά., ϑῖπι., ΝΝἃ., (ἢ ες. 

[ νο]Ζ, Νον. ; Μαγῖιὶ οπὶ. οἿἱγ ἴῃς Ἰατίοεσ Ὠδ! ; Νον.2 τεϊδίηβϑ Ὀοϊὰ οἰδυ5685. 
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ΩΤ; [ἢ15 15 ἴῃς τηδϑβαρα ψῃϊοἢ ἴῃ6 ΟΠ] άσθη ἅγα δϑιθα ἴο σοῆνεΥ 
ἴο ἴῃῆ6 τηοῖμῃοῦ, Ὀδοδυβδα ἃ 15 ἴὴὯ6 τοῖο 5 ““ γῃογθάοχῃβ " [δαῖ 

ἢανα Ὀτουρῆϊ σηδπὶθ δηᾶ αἴβϑρτάοα Ὁροὴ ἴπ6 οπάσθη. Νοῖε- 

ΨΟΙΙΩΥ ἰ5 (ὅ από 7) το αξε στυαγ ἅέ», εἴς., 1.6. ὈΥ Τσδιτγίηρ ὮΘΓ 
Ἰηῖο οδριϊνιῖγ.5 2 γονι ἀδρ γακε,ἵ ταῖμεν τὴ “γογι ὀφύογε ἀξ, ἃ 

ἴῃς ἔοτταοσ σοηίταϑίίηρ Ὀοῖῖοσ ἢ ὄγεσες οὗ ἴῃς ΟΠ] ονηρ οἰαυ58 

(εἴ. Ηοτ. Οαΐές, 1. το, 15. 7, 8).--- “4454 ἀφ» αοἰμέίεγίσς γον ὀσἠσέέπ 

δε» ὀγεαςς] Α ϑίσοηρ ρδσγαὶ δὶ ἰοσ ἴῃς ρῥτεθσθαϊηρ, Ὀγεαϑί ἤδσα 

βίδηαὴρ ἰοσ βῃδιλθ  Θσϑῆθββ, 116 δος ἴἤεγα ἱπαϊσδιοα ΟὈΞ[ΠΏΔΟΥ. ὃ 

ΟἿ. αἷἶϑο Κιιηοῆὶ, νῆο πηᾶΐζο5 τὴ6 Ὀγθαβϑῖβ τὸ. ἰῃη6 ἶανν, νεῖ δηά 

οταὶ ; ΟὉτοοΐιβ, γῆο τῇᾶκα5 ίδοθ δηᾶ Ὀγδᾶϑῖβ τθδη ορϑὴ δηά 

Βοοσοῖ 515, 2.5. ἴπὲ ὸ δηὰ τς Ὠδασῖ ; ΗΙΖιρ, νῆο, [ΟΣ 
ΚιΟὮΙ δηα ΑὈδγῦδησὶ, πα ογβῖδη 5 τυλογέάσηις 85 ἴῃ 6 ραϊηῖ ὕροὴ 

ἴῃς ἔδοεθ, δηὰ σαὐἰμέϊεγίσς ἃ5 [6 οτγηδιηθηῖβ ἢ ϊοἢ ἤσηρσ ἀονῃ ὕροη 

ἴῃς Ὀτεδϑίβ (εξ, ν.}).--- δ. 2:5: 7 τσ ἀτρ παξζεα  (ἱ. ΕΖ. το. 
πῃ ἔνε 5ιιοοσδβοῖνα δηά οἰϊτηδοῖϊς Ῥρἤσαθοα ἴθετα 15 ρὶοϊυτεα τἢ6 

Ῥυπιβῆτηθηῖ ἢ] οἢ ἀὐγαϊῖδ τῇς δα υ]ογαββ, 15146]1. [ζ 15. 5111 Ὑδῆν θῇ 

ὮΟ 5ρεᾶκβ. Τῆδ γοργοβθηϊδίίοη 5 δῖ ἤσϑὶ ἴσα ἴο ἴπ6 ἤρυτα, δηὰ 

Βρθακβ οὗ Ιϑγδϑὶ δἂ5 ἃ ψοϊηδῇ ; Ὀυΐ δἰτηοβῖ ἱσ ρουσ Ρ. ΪΥ 1Ε Ρά5565 

ΟΥΟΙ ἴῃ ἴδ ἰαἴῖεσ ρατὶ ἴο ἴπ6 τπουρῆϊ οὗ ἴπε ἰδηά. ϑιτρρίης 
πακοα τἢς6 δά] τοθ5 ννὰ5 ἴῃ 6 ουβίοπι οὗ ΟἴοΥ ἡδίϊοης (4. διηοην 

ἴῃς (ὐδττηδηβ [). Ασοοτγάϊηρ ἴο ων. 2οἷ δηά Ὠϊ. 2233 45 ἰηϊεγργεῖεά 

ὉΥ τῃε Ταϊηγιά, 5ὴ6 νγᾶβ ἴο ἀϊθ ὈΥ ϑἰγδηριίηρ; Ὀυϊ ΕΖ. τ683.9 (οἴ. 
]οῆη 85) τεοίετβ ἴο ἀθαίῃ ὈΥ ϑίοηϊηρ. -- πᾶ “οὐ λέγ ας ἐπ 106 

{14») φΓ ἀὴγ δι'γΔ] ΨΝΏθη 5γ86}᾽5 ἢβίουυ 85 ἃ παϊϊοη Ὀδβδῃ, 

ΠΟΘΙΠΟΙ μὰ ἀαῖε ἰὶ ἥόοτῃ ἴῃ6 τἰπι6 οὗὁ [ῃ6 Εργρίίδη Ὀοηάαρε, ἢ οΥ 

ἔτοτὴ ἴπ6 τς οὗ ποὺ Ὀδοοτηΐηρ ἱπάδρεπάεηι (οἴ. Εχ. οἷδ 3),"" 
ΟΥ ἔτοῦγ ἴῇ6 {π|6 οὗ ἴῆ6 Θχοάιπ5, 7 816 νψγὰβ8 ἃ ποπΊηδῆϊς ῬΘΟΡΪα 

νοΐ ἤουβ6, ΟΥ̓ Ροβϑοϑβδίοῃ οὗ δῃὴγὺ Κίἰπηά. Τηΐδ ἰοσπηεσ ἴον δηά 
ἢατὰ σοπάϊποῃ Μ}}} Ὀ6 ἢδΙβ δρϑίῃ. -- 4ππ4 νιαξε ἀξ» ας “ἦε το ἴδ7- 

455] Βυῖΐ ποῖ ἴπ6ὸὶ ντῖεσ ἰἀδητῆες ἴῃ6 ὩΔῦοη δηὰ ἴπ6 ἰδηά. 
1σ5γδοὶ, ἡ.Ζ. ἤδσ ἰαπά, 15 ἴο Ὀδοοιὴς ἃ ψ]]ἀογηθϑ5. 11 ΤῊΙ5 5 ὈοΘΙΕΓ 

Φ ΤΠΕορΡὮν]ςοίυ5; 5ες Δ ΔΗτεπάοτί, ἤκ Τλεοῤλγίαεῥ, ἀνεκδότους, εἴε., 5967 ἐκ τε 

καῇ. 1]. οτεαε, εἴς. (1702), Ρ. 11. 
1 Βοδπ)ίαι, Βὅοκεϊ, Εοϑ., Τπείηοσ, Μαυ., ηρ., Ηδς5., Ηά,, Κε., Οτν., (ἢ ς., Νον,. 

Τ ΠΒδιῆε, Νενν. ᾧ (ζε. [ Ταῖς. σεγηη. ὁῥ 18, το. 
«- Κι., Κα, νᾶ. 84 Θ΄, Νον. Ἡ Ομ ]., Ηἰ. 

Τ ὅ80 Εἰς,, Τμεΐποσ, Ηςς., ΗἸ., ϑίηι,, ΟὩς., ΝΥ ε., Νονν.; ϑ6ς ΟΠ 8 ΠΏ, Ὁ. 37. 
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18 ἴο τεδᾶ ἰὶ ὧς “πη 246 τοῖζίδρριοσς," ΟΥ ἴο ᾿ηἴογρτοὶ ἴῃς ϑυῇχ 
αἰγοοῖῦνγ οὗ τπ6 πδὔοῃ, ἴῃυ85 πιδάθ ἀεϑβοϊαῖθ  ---- “μα σού ἀθ7 ὧς 
ἦνν απα  Α Ροεῖϊς ρδγα!]δὶ οὗ 1ῃ 6 ἰοσίηδσ οἰδυβθ, Ὀὰϊ βΊΓΟΏΡΕΙ, 

βίησα ἴῃ6 Δ ΟΤη655 5 ἢοῖ αἰνᾶγβ ἃ Ἃδβεσῖ. ---- πα εἰαν ἀεγ 

τυ ἡ ἐλιγε1] Ἠξς 511] βρθακβ οὗ ἴῃ6 ἰαηά (οῖ. ΕΖ. τοὺ Κογδη 

30:18). Οπὲε ἤηάθ πηροτίδηϊ τηδίογ αὶ ἴοσ σοῃβι ἀθσδ!οη ἰὴ 

1πΠ1|5 νεῖβθὸ ΨΠΠ 115 5ρΡ] Ἔα! α εἰϊτηδοῖῖς διγαηροιηθηῖ, τ [ἰ 

θαυ] δηά παΐυσαὶ ὈΪεηαϊηρ οὗ ἵἴνο 1Ὧθ85, ἰδαηὰ δηὰ ῥθορίῖὶο, 
ΠΟ. ΕΓ τοα]ὶν οὔθ, ψἱ τ 115 τεργοβοηϊδιίίοη οὗ [5γ86]᾽5 αΐατγε, 

80 ἰδίῃ ν ἀϊβογοηῖ ἔγσγοτῃ ἴῃδὶ οὗ ν.͵5 ἴῃ τῃ]15 βάπηα σἤδρῖου. -- 
Θ. 454 τορι ἀφ’ εὐ έγεη 7 το λαῦε πο γπόγῶν, ὄξεα μος ἐλεν αγέ 

716 εὐτέάγεμκ ὁ τυλογεάο»")] ΤῊΪ5 (1) 5 τθγεὶγ ἃ τερεῦτοη οὗ 

τι δηά τῇ; (2) ἰηϊεγσυρῖὶα ἴῃ 6 νϑῦν οἷἶοδα σοηηδοίϊίοη Ὀοῦνθθη 
ν5. 41 (γι); (3) τᾶν ποῖ [56] Ὀ6 ἰτοαϊθα 85 ρτδοδαάϊηρ ν.ῖ; 

(4) ͵ἴ5 ἸἹησοηδβίβϑῖθηϊς νι [ῃ6 5. ΓΟΡὮΪς βίσυσίασο. Ι{ 5. ἃ ρίοβϑ. ᾧ 

Α τϑδάσδσ, βεείηρ (ν.5) ται τὴ6 Ἰαηὰ ἢδὰ Ὀδεη δά ψαβῖθ, δά ἀεά, 

ἴογ ἴῃ6 βαϊζα οὗ Ἴοιῃρ᾽οΐθηθϑθο δηά ἴῃ ἰδηρίαρο δἰγοδαν δἱ Ὠδηά, 

ἃ 5ἰαϊδπηθηΐ σοησεγηΐϊηρ ἴπῃ6 Ρδορὶς οὗ ἴῃς ᾿αηά, ἴῃῆ6 15τ46]1168. 

--- 7. 2» τλεῖγ νιοίάογ λας ὀεεονισ ὦ λαγίρζ)] Τῆς ομδηρεα οὗ 
ῬοΙβοῦ Πομ ΘΞΘΝ5 (ν..) ἰ5. ποῖ υηυϑυα]. ΤῊΪΘ 15 ἴῃ 6 Τϑάβθοη [ου 
16 ἀϊτα Ρυηβῃτηθηΐ τὨσοδϊθηθα ἴῃ νι, ΟὐὗἨ νῇδϊ ποῦ ἢδΔ5 [5γδαὶ 

ΤΟΙ Ὀεθη ραν Νοῖ οὗ νουβῃϊρρίης ἴῃ6 Βαδὶϊτη ἃ5 ροάϑβ 

νγῆο οχίϑιοὰ ἴῃ ορροβίοη ἴο, οὐ δἱοηρβίάβ οἵ, Υδῆννθῃ, 8ἃ5 ἴδε 
εἰνεῖβ οὗ ἴῃς Ὀ᾽αϑβδίηρβ οὗ Πεϊα δηὰᾶ ἤοοκ ; ὃ Ὀσῖ ταῖμεσ οὗ ανὶηρ 

Ρυϊ ὙΑῆνθἢ ἴῃ [π6 ρΐδος οὗ ἴῃς Βαδὶὶπὶ δηα ανίηρ τοϊδ θα 85 

ΔῊ Θϑϑθηῖαὶ οἰοετηθηΐ οὗ ἴπ 6 ψόυϑῃρ οὗ Ὑδηνοῇ ἴῃς Πίδ5 ἰοσ ΠΥ 

οδιτοα οἡ 85 ἃ ρατί οἵ ἴμε οὐῖὰ5 οὗ ἴπε Βαδίω. ὙΠαΥ ἀο ψοτ- 

510 Ὑδῆνθῃ 85 ἴῃ6 βουτος οὗ [6586 πηαῖοταὶ Ὁ] ϑϑίηρβ, Ὀὰϊ {ΠῈῪ 
ἢᾶνα οογγυρίοα ἢ͵5 γΟΥΒΠΡ ΜΙ 50. πηυοῃ ἰῃδῖ ρεγίαδϊ 5 ἴΏ σεδὶ 
ἴο 186 οὐ]ῖα5 οὗ τὴς. Βαδ]ϊτῃ, ἴπαὶ ΠΟῪ ταὶρῃϊ 45 ΜῈ]} Ὀ6 ὙνοΥΠΙΡΡΙηΡ 

τῇς Ἰαϊίοτ.  ---- δάς δα: εοπεείυεα ἠάορι λας δελανεά «λαοί }} 

Ἐσογ τἢϊ5 ἰάδα οὗ δοϊΐϊηρ ββδηγθίιγ, οἴ, ΡΥ. 1.2 τηἷ. --- 3.0» σὴς φαϊά, 

5. 80 7Αγοῆίὶ, Βδοϊεϊ, ϑίυςοκ. 
18ο ἐσ. Ο(]., Οβ., Μεσο., ϑοῃπιίάις, σεῦ., Παΐμα, Βαιογ, Μαᾶ., οϑβ., ϑοῃτ., 

Νον., Ηπηρ., Εν., Ηἀ., Ρ}υ., Κς,, ΜΝ. 

Τ 80 ΝοῖΣ, Νονν.; Ὀυϊ οἵ, Μαχὶ, ψψῆο οπι. ΟἹΪΥ δὺ, δηὰ Νον,.3, νἤεσα ἴῃς δηῦτγε 

γΟΙΞ6 ἰ5 τοίαἱπαά. 

ᾧ Βδοκεϊ, Οἵ., (ῃε., Κα]., Ου., ϑεϑθβοπηδηῇ. [ ΝΜ ε., Νον. 



11. 6-νγ, το 220 

7 εὐἱῇ ρο αὐεν ιν ὥρυεγ5Ἴ 5τ86}᾽58 ραγαιηουσθ ψα τα ποῖ [6 ΡΘΟΡΪ65 

τουηά δρουῖ," ποῦ ἴπῈ ροάϑβ οἵ ἴπδ86 ρβορὶς ; 7 Ὀυϊ τῇς Βαδίϊτῃ ἢ 

ννῦοβα οὐἱὲ δὰ σοιῃρ] οι οὶ σοττυριοα ἰἢ6 τῆοσα ρυτα δ51ηδ]-οὐἱὲ 

ψνὩϊο ἢ μδά Ὀδοη [5γ86}}5 ἰῇ τῃ6 ΘΑΙΪΥ αΔΥ5. --- ζλο ρἵῦό »6 } 

ὀγεαά απα »} τυαίεγ, μῖν τυοοῦ απα γι» ἥαχ, »0) οἱ απαὶ μιν ἄγίη} 

ΤΉὮγοα οουρίοῖβ, οὗ νηοῦ [ἢ ἢχϑοὶ, ὀγεαΩ αρ»α τα, ἀΘϑοῦῖθ65 ἡουΓ- 

ΙΒῃπηθηῖ ; ἴ[ἢ6 βεσοηά, τυοοί γα ἥσα, οἰοιϊπίηρ ; ἴῃς τῃϊτά, οὐὐ σπαᾶ 

ἡ γίρξ, Ξαϊϊδίδοϊ:ἑοη δῃὰ ἢδρρίμθθθ. [{ 15 ἴῃς ροάβ οὗ ἴῃς ἰαπά ἰῃαὶ 

σῖνε ἴ8656, Βεηος [ΠΥ τηυβὲ Ὀς [Ο]]ονγεα αδἴϊοσ. Τῆς νοσγά ἴογ γι» 

ἐἶγίηξ ἀοε5 ποῖ τηθδῃ “ βίσοης ἀπ Κ5,, ὃ ΟΥ γί ἢς]14] ἀγη 5 ἴῃ ρεοη- 

δσαῖ; [ Ὀαυὶ, ΑΙ Πουρἢ τᾶγε, ἢ85 ἴῃ 6 τηδδηΐϊηρ οὗ ἀπΠΚ ἴῃ ρΈΠΟΓΔΙ, 85 

ἴῃ Ρ5. το; οἷ, 115 ρυγαῖϊνα τηδδηΐϊηρ ἰῇ Ρχ. 35, ἴ[ῃ6 ΟἿΪΥ ΟΠΕΓ 

οσουτίοηοα οὗ ἴἢ6 νοτά. [Ιἢ νίενν οὗ ἴπ6 γείθσσεηςθ ἴο τύχη ἴῃ σοη- 

ηδοϊίοη ψιῃ ὀγεαί, δπὰ ἴῃ 6 ἰγεαυθηῖ 56 εἰβεννῆοσγο οὗ ἴῃ6 ρῆγαβα 

οὐἑ αηα τοΐπε, ἀτὶηῖὶς ταῦ Ὀ6 ἴακθη δα 85 -Ξ Μ1η6. ---10, 20» “ἦέ 

ἄας πού μριαεγεοοί ἐἠαέ 1 τας 7 τοῖο γραῦς ἀδρ ἐλ εογηι, ες. “ΓῊ]5 
νοῖβ6 ἢϊΐβ 50 οοβεὶγ ἴο ν.7 ([ῃαϊ Οογ6 σδῃ βοδσοοὶυ 566 ἢονΝ ἃ 5βθραγαϊϊοῃ 

ΝΟΥ ἅῖοβϑα. [15 ηοῖΐ ἴο Ὧ6 ἴδκθῆ 85 δὴ ἰηϊοιτοραῖϊνε βϑηΐδηςε, ἢ 

Ῥυϊ 85 ἃ ἀδοϊασγαϊίϊνε βοηΐθηςσθ, σοητηυΐηρ [6 τῃουρῆϊ οὗ ν.7."" 

Οὐογῃ, ψ]η6, δηά ΟἹ] ταργοβοηϊοα ἴτῃ6 μοι οἵ Ῥαϊθϑίϊης (8 ι. γ} 

τι", εἴς.). --- 4π4 »ιρδρέφα ἀδρ εἶδον ἀνα οί  Ὠϊὰ [Ι5γδ6]}}5 
ΘΙ πα ρΌΪα ἔοτπὶ ρασὶ οὗ ἴῃ6 σουηιγΥ 5 ταϊποσαὶ γαϑΟΌΓΟΘΚ ὃ 

Οἵ ἀϊά τῆν σοπια ἔτοτῃ ἴπ6 5416 οὗ ἴῃς σουηίσγ᾽5 Ῥσοάᾳοῖς, συ ἢ 

85 ἴῆοβα 151 τηδηϊ  οησαΡ Τῃ6 Κηον]οᾶρα νὰ ἤανο οὗ δηοϊθηΐϊ 

ΤΑΙ ΠΙρ ΡΟΪηΐθ ἴο ἴῃς Ἰαϊζοσ, βίηῃσα ἴῃ ϑυτία ὈΓΟΡΟΙ ἴπετα ΕΘ ὯΟ 

ΙΩΪΠ65 ἔογ ροϊά. Τῆς ροϊά οδπὶθ ἴτοτῃ ϑραίΐη, [πηαϊ4, Αταρία, δπὰ 

Ῥοτθᾶρ5 δου Αἴποα. ϑιϊνου ννὰβ τπϊηθα ἴῃ ϑραίῃ δηά ἴῃ ΠΡΡῸῚ 

Ἐργρῖ. Τῇῆδε 5ιηρὶα ρᾶϑϑᾶρε ἴῃ ἴπ6 Ο. Τ. νῃϊοῇ τείετϑ ἴο υγϊηϊηρ 

οὗ Δὴγ Κιηά (ΤΌ. 28) τηυβὶ ἤανε δε τ το ὈΥῪ οὴς ψῆο Παά 
566} ΠΪ]η65 Οροτζαῖϊδα ἴῃ οἵδοσ ἰδη 5.77 Ηονενοσ, ροϊά δηᾶ β|νοῦ 

ΜΟΙΟ υδοὰ 45 τηράϊα οὗ ἰτδάδ ἴῃ Ῥαϊθϑίίηθ ἴῃ ἴἢ6 ϑαυδϑὶ τἰπ165, 85 

ΔΌΡΘΑΙΒ ἔτοπι Γοίοσοησθϑ ἴο ἤδη ἴῃ τῆς Τα]-ΕἸ-Αὐλάγηδ ἰείζοσα αϊ 

ΦΕ Τοσ., Ἐδϑἢϊ, ΚΙ., Μ8., Οτοΐυ5, Εο5. ἰ Βδιογ. 

{ Βδςκοεϊ, Νν6., (ῃς., Οτ., Ναὶ]ὶ., σὰ., Νον., Ματσγί. 

ᾧ ΚΙ., Θοῃγιάϊ, Κοβ., διιοῖς, Ν ον, Κα, Ννα., ΟΉς., εἰ αἱ, [ Μδϑυ., Ηἰ., Ηά, 

Ἐν. ΝΝε. κα νο]Ζ, Νον., Μασ. 

Ἐ  ὅ5ες Ημΐ], “ Μιπα5, ΜιΙπίηρ," ἰη 28. ; οἴ. τί. “ Μίπηεϑ," 58.111. 

ΤΙ εἰἴΘΣ ΟΣ, ]. το; 192, ἔδνοῦθα, ]. 7; 239, ]. σοί, ; 26ς, 1. 12; 280, ]. 8. 
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δηὰ τ ψὰβ Ῥγοῦ δ ὈΪΥ ἴῃ χοῆδηρο ἕογ ἴῆ6 Ρῥτοάυςῖς οὗ ἴῃς ͵Δπὰ 
ἴηδῖ ροϊὰά δηά 5ίνοσ. οᾶπηα ἴο Ῥαϊδδίίης ἴῃ Ηοβοδβ 6. Τῆι 

ἴποτα νὰ τουοἢ ροϊὰ ἴῃ Ῥαδθϑίηδ ἰ5 βδεαὴ ἔγοτῃ ἴῃς ΒΙαοὶς ΟΡ 15 Κ 
οὗ ϑῃηδίμηδηθβεσ, “Τῆς τπρυϊς οὗ Ϊοῆυ, 5οὴ οὗ ΟἸτΊ, 5: ἱνεσ, ρο]ά, 

Ὀ851}5 οὗ ροϊά, Ὀον]β οὗ ροϊά, εὑρ5 οὗ ρο]ά, Ὀυςκεῖβ οὗ ροϊά, Ἰεδα, 

εἴς." οηηΔΟ ΟΠ αἷϑο (Ταγΐοῦ ΟΥ̓ Πάοσ, οο]. 111. 34 [΄.) ϑᾶγ5 

οὗ Ἡεζεκίδῃ, “ ΑἸοὴρ σὰ τὨϊγίθθη ἰδ]θηῖβ οὗ ροϊὰ δηάᾶ εἰρὰϊ 
Ὠυηάτγεοα ἰ4]εηῖ5 οὐ 5ϊϊνεσ 1 τηδάς δὶ Ὀτίηρ δῇοσ τῇς Ῥσγδοῖοιϑ 

βίοῃ 65, οἴς.᾽" -- ιμελ τὧξν ἦσυε περ 20», 226 δαα!  ΤῊϊθ Βιᾶ5 
Ὀδδῃ ἰαίκθη ἴο τηδθδῃ ἴῃς ονοχϊαγίης οὗ ἱσωᾶρθθ νι ΞΪνοῦ δηά 
βοϊά («οἴ 15. 203) ;" (2) ἴῃς ροϊάξδῃ ᾿αἶνθβ δϑῖδ ὉΠ σε α ὮὉγ [6γο- 

Ὀοδτὰ 1., (ῃ6 εἶαυδα ἴῃ [5 σᾶ56 ᾿ς ΟὨΪΥ ἴπ6 ῥτεσδαϊηρ νογά 
“5ο] Δ᾽ :7 (2) τιοϊΐδθη ᾿πηᾶρθ5 οὗ ἴῃς οδἰΐ, ἰουηά ἴῃ ἴῃ6 νατηουβ 
Ὠἰρῇ ρδςθβ; (4) ρμοϊὰ οἤετεα ἴο Βαδὶ.} Βυῖ ἴῃ δὴν οδβ6 ἴῃ 656 

ΟΓ8. 816 ἃ ρἷοββ 8ἃ5 15 5ΘῃΟ ΨΩ ὈΥ [Ποῖ ἰΙοοβα σοῃηδοίίοη (οὗ [ἢ6 

δῦβεηςο οὗ ἴῃς τοϊδῖῖναε Ῥγοηου ἢ) ; ὈΥ [ἢ6 56 οὗ [Π6 «ἀτίϊοϊα ἢ 

ἴῃε 5ἰηρυίαν οἵ Ῥυῶ; ὈΥ ἴῃς 24. ρῥ]υταὶ οὗ [ῃ6 νοῦ ἰπβιθδά οὗ 
τ1ὴ6 44 ἰδηλίηϊης δἰησυΐαῦ 8ἃ5 ἴθ ἴῃ ῥγδοθαϊηρ οἶδυθε; δηάᾶ ὉΥ͂ 

{πεῖ ἀδραγίαγα ἔτοτλ (ἢ6 Ἰῃουρῃϊ οὗ ἴῃς σοηϊοχῖ νῃ]οἢ 15 οοη- 

σοΓηΘα ν ἢ Ὑδηνο ἢ 5. δοίίοη5 σαῖμοσ [δὴ νι ἴῃοβα οὗ [5γδεὶ. ὃ 
- 11. Ζλογεΐονγε 7 τοῖν ἑαξε ὀαεξ αραΐμ} ΟἿ, Οπ. 2618) Κ. “21:5 
241 7ε. τ8', ἴῃ ΨΏΙΟΝ 48 ἤεῖα ΞῚΦ ἀδηοῖδϑ “ποῖ τρθγαὶγ ἴδὸ 
τορϑιτίοη οὗ ἴῃς β88:ὴη6 δοϊίοῃ, Ὀυϊ αἷβο τερεαῖϊθα οσουρδίίζοη ψ ἢ 
ἴῃ6 βθ41:ὴ6 οΟὐὈ]εςεῖ, ἰῃουρῇ δἱοηρ 4 ἀϊβογοηι Ἰἰη6.᾽" --- ΜῈ ἐογπ ἵπ 

“ὋὩπ ἥνισ, απα μῖν τοίμε ἐπ ἢ σέατο Τα Ὠαγνεβῖ βϑϑάβθοὴ ψᾶ5 
ῃοῖ υηϊΐοττη τὨτουρῆουϊ Ῥαϊθϑηθ ΟἹ δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 νϑαιγίηᾷ 

οἸπηᾶῖὶς σοηα!οη5 οὗ ἰῆ6 ᾿Ιδηά ; Ὀυϊ ἴῃ ρσϑῆσσαὶ ἃ Ὀδρδη σὑἱἢ 
[πΠ6 Ὀατϊογ- ἢατνεϑδὶ (2 5. 215) ΘΑΥΪ ἰῃ ΑΡΠ]Ὶ, δηὰ ἰδϑοῖϊθα δδουϊ 
βδόνεῇ ψεεῖκ (Πι. τό). ὙὍΤῃὲ Ὀερίῃηϊηρ νᾶ τῃδικεαῦ ὍὉΥ ἰδὲ 
Εξδαϑὲ οἵ Μαββοίῇ δηὰ ἴπ8 οἷοβα Ὁν ἴη6 Εδαϑδὶ οὗ [Ὡραῖῃ θη Ρ. 
Τῃα ραϊῃοπηρ οὗ ρίαραθ ἴὺΥ δαϊϊηρ Ὀορδῇ 845 ΘΑΙΪῪ 845 Ϊὰῃς ἴῃ 

5ΟΠΊ6 Γαρίοηβ, Ὀυϊ (ῃ6 νἱηἴΐαρο ῬΓΟΡΟΙ Ὀερᾶη ἴῃ ϑερίθιηοΣ δηά 
σοηπιϊησεα οἡ ᾿ηἴο Οοἴοῦετ. Τῆς νἱπίαρο ἐδδίϊνα] ψὰ5 ἴἢ6 Ἐεδϑβῖ 

οὗ Βοοιἢ5. --- “4π4] 7 το γέσεμε 71} τυοοὲ αμπα μιν Ξα“ ΤὮσϑε 

5 Ηά. { ΗἸ., Οτ., σε. ΤΝεν., πε. 
ᾧ 5οὸ ὟΝ α., Νον.; Μαχῆ οπι. αἰϑδοὸ σμά σοϊά ; Ὀυϊ, 26» εονέγα ν. ΟΑ5. ἤ 5|π|. 

 Νον. ἡγελ. 1. 231, 236; Βεῃζ. “γε. 209, 212; Ῥαίεσβοῃῦ, 228. 1. 49οἷ.; 

Ἧορρ, 8.1. γ6. 



11. 10-12, 14,13 231 

δι[ϊ5 μβδὰ Ἀπ μεσγῖο Ὀδθη ρυὶ ἴο γτοὴρ υ865 ἀπ ΔϑοΠραα ἴο ψτοὴρ 
ΒΟΌΓΟΕ5. Βγ νι πατανίηρς ἴθ Ὑδρννεἢ ψουὰ ἢοὶ ΟὨΪΥ οἤαϑίϊβα 
Ι5γδαὶ, Ὀυϊ δἷϑὸ ἰδοῦ ΠΟΥ ἴο σϑοορηϊζα δἰ 85 ἰῃς Ὀοβίονεσ οἵ 
{Πε8ε6 Ὁ]εββίῃρβ. ---- σήψενι 19 ἐσυεν ἀκγ παζεάμε::] (ΕΓ, ΕΖ. 165. --- 
12. 45αὦὰ ποῖὺ 7 τοίὰϊ τηπέοῦϑν λέν τλανιθ] ἐ.6., Δῃ σοπβεαυθηγ, 
οὗ. 5Γ τοῦ Απι. 6ῇ ; Ἀυϊ 1ῃ]5 15 ΟἿΪΥ ΔηοΙΠ ΕΓ ἔοστη οὗ Ὄχργαββίηρ [ἢ ς 
1μβουρδὶ οὗ ν.1), δηά ἰηϊεττιρίβ βασι ουϑὶυ ἴ6 οοπβθουποη οὗ νβ.}} 
καῖ ΤΉ ΘΏΓΓΟ νΟΊβα ἰ5 ἴο Ὀὲ [Δ Κ6Π 85 ἃ ρἷοβϑ. ---- 7, τὼς φγέξδριος 
97 Δεν ἐυεγ:] Τῆδθα τηυβδὲ δε ἴῃ6 Βαδ]ϊπὶ, τγῇοβα δοῖααὶ Ὄχίβίθηςθ 
5Εθῖη5 ἴο δε (ἈΚθὴ [οσ γτδηϊθα ὃγ ἴῃς ἱπιεγροϊδίου ; οἷ Ῥ5. 9οδ"." 
- 4πώ ποης σἀαΐ ἐἰενεν ἦεν οἱ 97 ψῖν λαπα 1 15γ86}᾽5 Ἰονθῖβ, ἴῃ 6 
[4156 βοάδβ, τηυϑῖ βἰαμα ὉΥ δηὰ Ἰἰοοῖς Ὡροὴ ΠΕῚ στϑρτοδοὴ σψίϊδουῖ 
Ὀεΐηρ 40]6 ἴο γθηάδγ ἢεῖρ οἵ δὴγ Κὶηά. ---- 14. 4πώ4 7 το αν τυαείσ 
ἐερ υἱπός ἀπά ἀφγ ἥρ Ψέες (ἰ. 7ο. τ. Ηδετα, δ5 ἐγεαυθηΐγ, ἴῃς νἱηα 
δΔηα ἤρ τε6 βἰδηά ἴογ ἴπ6 ρτϑαῖδϑδι Ὁ] βϑίηρβ οἵ αοά (]ο. 231 Κι. 45 
Ζε. 3,92). ΜΥοοϊ, ἤαχ, νίῃε, δηά ἢ ἴγες ἀῦα γορτγοβϑηϊδίίνα οὗ 8]} (ἢ 6 

Ῥτοάιοῖβ οὔ ἴῃς δαγίῃ δηά {πεῖς σεσηοναὶ βρη 65 σεηδγαὶ ἀδϑεταϊτοη. 
- ΟΥὗἨ τυλίελ :-᾽Φ λας ταϊά, ἐλσεε αγέ μῖν γεισαγάς, τυλίελ »1} ἐσυέγς 

λαῦὺέ γίυόη »9] 1.4. ἴῃὴ6 ἴτε οὗ τῃ6 ῥγοβεςαϊε (οἷ. οἱ στη. 4817). --- 
“4.4 7 τοῖν νιαξε ζάφρι α ἐλέοξε  ΑΠΟΙ͂ΒΟΣ τερτγοβεηϊδιίοη οὗ ἀ6βοΪα- 
τίοῃ (οἴ. 15. οὅ γ5 32.218 ΜΙ. 3152), Ὧν Ὀείηρ Ὠδτα, μον νοῦ, ποῖ ἴῃς ἀϊρ- 
ἰδ οα δηά ἰδίου ἰογοβὶ (45 ἰῇ 15. 72 το δ 1. τοῦ [6. 463 Ρ5. 96:3), 
Ὀυϊ τῆς ἱπδοσθϑϑιθῖα Ὀγυβηνψοοά (80 αἷϑο ἰῇ 1: 5. 145. 5 5. 2113 
716. 268). ---- Απ4 τὴς ὀεασῖς οΓ ὴ6 πε τλαΐ καΐ “λτ»ε] 1.ε. τὴς 
νὰ Ὀδαϑίβ οὗ ἴῃ 6 ὀρεὴ σου ΤΥ. --- 13, 454] 7 τοῦ αὅόο ἐασέ 10 
“εῶδέ αὦ ἀεγ »εῖγίλ, 167 2χατ 5] ΤὨΪ5. νεῦβαὲ ϑῃουα ἴο ον 7 ν. 
ἰἸηδιοδα οἵ ῥγθοεάϊηρ ἰἴ, 85 ἰὼ 4. ὙὍῃε οεϑϑαϊίοη οὐ ταϊγῇ 

δηα [εἀϑιϊηρ 15 ἴῃ6 οἸϊπιαχ, δηὰ ποῖ οὐΪγ ἰορίοδ!ν Ὀυϊ σἤτοηο- 
Ἰορίςα!ν ἴθ] ον ἴῃ6 ἀεςοϊαιίοη οὐ ἴπ6 νίηθς δηά ἴῃβς ἢρ ἴγεα. 

[τ παῖζε 1 γεεί, υϑϑοὰ ἴῃ Ῥ5. 465 οὗ ννᾶσ, Ῥγυ. 188 οἵ οἰπέςβ, 15. 16} 
οὗ βῃουϊηρ. [Ιἢ ἴΠ6 Θαγ! θοῦ {{π|65 ΟΥ̓ δῃά τ ἢ γα [Π6 τηοϑβῖ 
τδυκοα οἰαγδοίιογίβιίοβ οἵ βδογίῆος δηὰ [δαϑίβ (Εχ. 2257 7. 2113 Κ 
ι 5. 15 1155) 2.7, »εἰγίά, λ7 χα 1.ς. τὴς ταὶ οὐ ἢοΥ 
[ςαϑῖβύ Τῇθ Μασίς οτα οἰἴποῦ [πὸ ἴῆτοο δηησδὶ δαβῖβ τηοπιοηδα 

ἴῃ Εχ. 22}0}} (οἶ 15. οὗ 291),1 οΥἦ΄ ἴῃς ρτεδαὶ δαινεϑὶ εβίιναὶ οὗ 

5 (ἔὗ, Μαπῖί, νῦο σοϊδλίῃ ἴῃ 6 νϑῦβα ἂἃ5 ἃ ῃοΐθ, Ὀυϊ ἰσγοαῖς (ἢἷς οἶδιι56 δἂ5 8ῃ ἰῃηΐοτ- 

Ῥοϊδίοῃ. {980 δοϊΖ, Νον., Ηβδὶ. τ Ν., (Ὡς,, εἰ αἱ. 



232 ΗΟΘΕΑ 

ΜὨΙοἢ αὐϊτῃ 85 50 σοῃϑρίουουβ ἃ ἰδδίυσε (οἷ, 7. 215 τ Κὶ 8, 
123).5 ΤῊΪΒ ἰ5 [6 ΟἿΪΥ οὔς οὗ ἴῃ6 ἴἤγοα ρτεαὶ [βαϑίβ ΨΏΙΟΣ 
ἷδ παπιθά ἰῃ [ῖἢς διβίοσίοδὶ Ῥοοκβ. ΕῸΣ ἃ 5 γα ἰἤγοαῖ 566 
Αἱ. 839. ---- 3,7» πεῖν »ποορ, απαᾶὶ ἀθρ ταῤῥαζας σαπα λέγ γε α-- 
σεριδίσε ΤῊς ἔδδεναὶ ἴῃ σοηηδοιϊίΐοη φῦ ἴη6 ἢγϑὶ ἀρρεάσγδῃοθ 
οὗ ἴῃ6 ποὺν ἸὩοου ΡΓΟΌΔΟΌΪΙ ἀαῖεβ Ῥδοῖκ ἴο ἃ ΝΟΊῪ ΘΑΙΠῪ ροποὰ 

ἷῃ Ι5γ86}᾽5 Πιἰβίοτγυ, δἂ8 ἄρρεᾶτβ ἔτοῖὴ ἴπε ίδοϊ ἴῃδὶ 1 δηὰ ἴδε 

ΡΆΒΘΟΥΘΙ 416 ἴῃ6 ΟἿΪγ δαβδίβ ἤανίηρ πὸ σοῃηδοίίοῃ ἴῃ οτὶρίη δά 

βἰρηϊῆοδηος ἢ ἀρησαϊΐατο, δηα τπαὶ ᾿ξ βθϑὴβ ἴο ἤᾶν Ὀδθὴ δὴ 
Οσοδβίοῃ ἴοσ οἶδὴ τουηίοης δηὰ βδουῇοθβ (1 5. 20"). [τ νᾶϑ 

αἶθο τεραγάθα δ5 ἃ Πιιίίηρ οσοδβδίοῃ [ῸΓ νυἱϑιτηρ ἴῃ6 Ρῥτορ ἢ 5 
(Σ: Κ. 43). Τῆς οσγάϊπασυ οἼουραίίοηβ οὗ 16 ψεσα βυβρεπάδά 
ΟἹ ἴπ15 ἀδΔΥ 85 αἷδο οὔ ἴπ6 ϑαρθδιῃ5 (Απὰ. 85. ὙὍἼοτα 56 6Π)8 
ἴο ἢᾶνα Ὀδθὴ οσοῃηθδοϊοα ἢ 115 σοἰθ ὑγδιίίοη ἃ ἰασρα διηουηῖ 

οὗ ϑβυροτγϑι οη δηά σοτταρίίοη ψῃϊο ἢ νγὰ8 Οὐ] ΟΠ ο Δ ΌΪ]6 ἴο ἴδε 

ῬΓΟΡἢεῖβ, ἴοσ 1βαῖδὴ αἷδὸ [ῃσγθαΐθης [5τ86] ψ τ ἢ 115. τοπιοναὶ (2152), 
16 ΤῈ δηὰ ᾿ουϊθσο ΠΟΥ ΟΟΙΏρΡΪ εἴθ ν ἰρῆοτε 1. ἩΜΈΡΕΣ, 

ἰαῖον Ἰερ!ϑδῖίοη ἱποοτρογαῖθα 1ἴ ἴῃ ἴἢ6 ταρι]αῦ βδοτςϊαὶ ογϑῖοπὶ 

(ΕΣ. 4617 Νυ. 2815: 296 τ (ἢ. 235 2 (ἢ. 2“, εἴς). ὙὍὙῇῆε «5αό- 
ὀαϊὰ ὃ ἰΘ οἴδη τηδητοηθα δἱοηρβίάα οὗ ἴῃ6 ποὺ τοοῃ (Απι. 8᾽ 
15. 1.2 Κ. 43 ΕΖ. 468), δΔῃά 86θπη5 ἴοὸ ἢανα ὕδδθῃ οἰοβαὶν σοη- 

ἡδοϊοα νι 1 οὔρίπαΙγ, τ[ὴῇ6 πον τοοη Ὀεΐηρ οΟὈδεογνθα οἡ ἴδς 

ἤτοι ἄδν οὗ τῇ τηοηῖῃ, δηᾶ τ[ἢ6 ϑαῦραϊῃ ῬγορΔΌΪΥ ΟἹ ΘνΕΙΥ 

βενεηϊῇ ἀδὺ δϊεσ. [Ἃἢ σουγβα οὗ ἴἰπ|6, μονγανοῦ, ἴῃ6 ϑαθραῖῃ 

σα ἴο ἢανα τΙΟΤα ᾿προτίδηοα ἴδῃ ἴῃ6 ἢδὺν τἸηοοῃ, δηᾶ [15 

ΤΟΟΌΓΤΟΏσΘ. ΟἹ ΘΥΘΙΥ δενθηῖῃ ἦδΥ Ὀδοδῖηα ἱπἀδρεηάθηϊ οὗ δΔῃΥ͂ 

Γοϊαϊίοη ἴο ἴπ6 ΠΟῪ τοουῃ. ΤΤῆθ ϑαρΌδιἢ ψὰ5 ΟΥΡΊ ΔΙ 84 (δΥ͂ 
οὗ 5δογίῆοβ δηᾶά οὗ ρτζοριτἰδϊου οὗ ἰ6 ἀδιῖγ, ἃ5 ἄρρϑδσβ [ῸΠ᾿ 

5 Νον.; οὗ Νε. δ» οἷ, οᾳ τ; Νον. “γε. 11. ττοῦ,; Βεηζ. “γελ. 468. 
1 ὙΠῖβ εατὶν οτἰ σίῃ ἰ5 πηϑὰς οασίαϊπ ἐΓ οὐ π (7, 92) Ὅς ἀετίνεα ἔτοτα ὑδη, Ὁ 

σἀίπε, ἀπὰ ἴῃι5 σοππδοίοδα νυ] [ἢ6 Αταδὶς ἀλδᾶ τ ἢδνν πιοοῦ. Τῆυ5 ἴδ σϑηογαὶ 
ΨΟΓΑ ἴογ ἰεαϑὶ ννουϊὰ οτἱρσίμδιν παν ὈδθῺ υϑεα ΟἿΪΥ οὗ ἴπΠ6 πον πιοοῦ οδϑςῖ. 50 

ΘΡΓΘΏΡΟΣ, Ζεῦ κι Ζελγε α΄. λήολανινιαάς, 111. 527: Τρ. Ογίφμίαζια, 11. τοί; 
Νονν. 4γεὐ. 11. 1481, 

ΤΝον. “ε΄. 1]. 138 ΤὮ; ΒεηΖ. Αγεά. 464ἴ.; ἀῃηὰ τί, “Νον Μοου," 58. 11].; 
ΑὈΓΑἤΔΠπΊβ, "Νονν Μοοη," 224. 11]. 

ᾧ ὅε6 Ὄβϑρθοίδ)ν ]αϑίγον, “"ὙΤΏς Οτίρίπαὶ Ομαγδοῖοσ οὗ ἴῃς Ἡδεῦτγονν ΘαθΌδἢ," 
Α07,7. 11. 312-352; οὗ, αἷἶδο δε. νοΐ. τι2τ-τιό ; Νον. “γε. 11. 140-144 ; Βεῆς. 

“Ἵγελ. 202, 46ς:|.; Ἡατάϊην, 2) 8. 1. 8το ; πὰ οἴδοσ ᾿ἰτεγαΐυσο οἰϊδαὰ ἰῇ τὴῦ Οὐπε,. 

͵ὐμκά ες τη ἐΔς δ᾽ εεζν Είονισηί ἐπ ἰλε Ο, 7. (1902), 114 Ε΄. 
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τῆς τορι] δι] οη5 σΟΠ ΤΟΙ Πρ σοττεθροηάϊηρ ἄδγβ ἰῃ Βαυγ]οηΐα, δηὰ 

ἔτοτῃ Ο. Τ. τγείεγθῃοθϑ ἴο ἴἴ ἴῃ δαγ!οῦ ἀδΥβ 85 ἃ ἀδὺ οὗ σε] ρίουβ 
ΟὈβεσνάηοαβ (1 Κ. 453 1ς. 18 Ε)2. 4615), ἃ ἀν ψῆξδηῃ ἰσαὰθ Ἵθαβοαᾶ 

(Δ. 85), δἀηὰ ψ ἤδη ἴμῈ πηδηὴᾶ ψὰ5 ΜΠ 8614 (ἔχ. 1653), δηά τῆς 
ΟΑΥ Ὁροη ψὨοἢ ἰἢ6 5ῃονγοδα Μψὰ58 τεηαναα (1 (ἢ. 95. Τῆς 
τΤεϑῖ ἴσο οὐαϊπασυ ἰδοῦ ὙΠΟ νγὰ5 ἃ σοηβδθασδηςσα οὗ [ἢϊ5 οἤοτι 

ἴο Ρῥτορίδῖϊθ ἀθ Ὗ σδηλθ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἰδίου ἀἄδγο ἴ[ἢ6 τηοβὶ σοηῃϑρίου- 
Οὐδ δεδίυτε οὗ ϑαῦραϊῃ οὔβοσνδηοθ. ὅνο {τδα!τἰο5 Θχίϑδῖ ἴῃ τῆς 

Ο. Τ. σοποογηίηρ ἴῃς οτίρίη οὗ ἴῃς ἄδγ: Εἶχ. 2)οῖϊ ἴγᾶσθα ἰξ Ὀδοῖ 

ἴο Οοά᾽ 5 τεϑιϊηρ δίζεγ ἢ15 οσεαῖῖνα ψόοσκ (οΐ. ση. 222), 816 Ὠῖ. οἷ 
ΤΊΔΚΟ5 ἰὰ ἃ τηοιηοσίδὶ οὗ ἴῃς Εχοάυβ. Ζ)εζα ατεοριδἧες" 8 ἃ 

ἴοτ υϑεα ἴο ἀσδὶρῃηαία ἃ ϑδοσεα βϑᾶβϑοῦ οἵ δαϑῖ; [1 γα γ 1 15 
ἅμ» σϑῥοίμισα Πρι6 οὐ δίαεφ. Τὶ 5 ἃ Ὀτοδάεσ ἴθ [40 2, ν ὨΙοἢ 

15 ῬΓΟΡΟΥ͂Υ ΔρΡΡΙ Ιοα ΟὨΪΥ ἴο ἰδδϑῖβ ᾿ῃνοϊνίηρ Ὀ]στηαροβ. [Ιἰ 15 

108 υϑεα οὗ ἴῃ6 δαῦΡαϊῃ (1ν. 223), [ἢ6 Ῥάββονεσ (ἴν. 237), 
τὴς Νεν Μοοη (5. 104}, ἴπε Ὑἵεδσ οὗ Ἀδίθαβε (Πι. 41}, τῇς 

λυ οὗ Αἰοηδιηεηῖ (1,ν. 227), ἴῃς Ἐδαϑφὶ οἵ {7η]Ἰεανεηθὰ Βγεδὰ 
(1»ν. 235), δῃηά ἴῃς Εδαβὶ οὗ Βοοίῃβ (Ὠϊ. 3219 Ηο. 125). Ιῃ 6η. 1" 
115 ψοτὰ 15 υϑϑα ρῥτορδῦϊν οὗ ἴπ6 βδοσεα ϑεδϑθοὴβ 85 ἀδίοστηϊηθά 

Ὀγ ἴπε τῃοοη᾽β σμδηρδδ, σαῖμοσ ἴδῃ οὗ ἴῃ6 βθᾶβοῃβ οὗ ἴῃ Ὑϑᾶσ. 

Ιη Πο. οὅ ἴἴ 15 υδϑϑα ἴῃ ἃ σοησγαὶ 56 ῆ86 ἴῃ Ῥδγδ]] 6] 15γὰ ἡ] ἢ Μασ οὗ 

γαλευελ. ΤΠ ἴῃ τἢ6 τογτὴβ “ [δαϑῖ5,᾽" “ΠΟῪ ΠΠΟΟΏ8,᾽" “ΘΑΌαϊἢ5,᾽ 

Δ “[ἐϑἴδὶ 4556 0165,᾽᾽ [86 Ρτορῇεῖ ἢδ5 ᾿πηο]υἀ6α Ἔν ΣῪ νασοῖγ οὗ 

ΒΔοΙοα [δαϑῖβ ; [ΠΥ δῖα 4}} ἴο Ὀ6 Ὀσουρῇῃϊ ἴο δὴ 6η4.---1ὅ. 45:2 7 

τοί υἱεῖ’ ὠῤοη ἀφν 116 ἦ{αγν» οὗ 26 Ββααζηι) 1.5. 1 νὴ] Ῥαηθἢ ΠΣ 
"Οἢ δοοουηΐ οὗ ἴμε ἄδγς, εἰσ. Ζ70}4 “γε 97 τε βααΐἥνι ἰ56. δὴ 

ΘΧρσαβϑίοη σοίοιτιηρ ΘϑρΘ οί ἴο [ἴῃς ἔδϑεναϊὶθ υ5ῖ δηυπιοτγαῖθα 

Δα ἴῃ φθῃοσαὶ ἴο ἴΠ6 ψῃοΐα Ρρεποα ἀυτηρ τ Ώ] ἢ σοτταρὶ Ὑαμν ἢ- 

ΜΟΙΒΠΙΡ δὰ ῥσγενδιϊθά, βἰποα ἴῃς ἐδδεναϊς δηὰ ἀνθ ἴΠῸ δηζίγα 
ου]τ5, ἰουρἢ ποι ηΑΙΪΥ οαιτίοὰ οἡ ἴῃ ὨοποΟΙ οὗ Υδῆνθῃ, ψοτα 

ἴῃ τοα] τ, ἴτγοὰ ἴπΠ6 ῥτορῃ οι 5 ροϊηϊ οἱ νῖενν, σοτγυρῖ Πίθϑ δηὰ 

βΒοηϑυδὶ οὔρῖθοβ ἀενοϊεά ἴο ἴῃς Β44}1Π1.7 ---- κι τυλίελ τἦς γισαξ 
οὔεγίρρ το ἠφενι] Ἐοτ [ἢ]5 ἰηϊεγργοίδιοη οὐ “ὩὮΡ σιὐ. (Ρ. 235). 

-- “πᾶ ἐφεζεα ἀφγεοῦ τυ ὦ τ» σαγγίηρε απα ἦφ7 7ευες] Τὶ 5 

ἃ Πομητηοη ϑΘαπλϊτὶς οὐυὐδίοτη ἰὼ ἀοῃ β5ρΡεοΐδὶ δί[ϊσε ἴοσ 4]} [δϑῦνα 

Φϑος Ζ528.1. 3246; ΒΏΒ. 417; ΝνΥε. οὐ Ἧο. 1210; Νον. “γελ. 11. το. Μαπὶ 

οἵ. [ἢ15 νοτὰ 45 ἃ μἴοϑβϑβ. 

{(ἐ Ννε., ΟΒ6., Ματγί. 
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δΔηἃ β5δοτεά οοοδβϑίοῃβ. Τῃδ οἱοϊῃοα όσῃ ἰὴ ἴὯ6 ρεγίοσιτηδησς οὗ 
δνοιγάαν ἀυζίο5. τηυβὲὶ Ὅ6 ΕἸ 6Γ ἰαἰὰ δϑιάθ οὐ [ποσουρὮ νυ νϑῃθά, 
ἰεϑῖ ἴΠῸῪ σδῃου]ἃ ἀ6Ά]6ς τῇῆ6 βδησίυδγυ ; ψὮ}]6 οἱοῖμε5. δε ΠΟΙΥῪ 

ΌΥ οοηΐδοϊς ψη ΠΟΙΪΥ τππρβθ οουἹά ποῖ 6 νοτῃ αἰζεγυνασαβ ἴῃ 
ΟΥΑΙ ΉΔΙΥ 16, 1}]655 ΠΟΥ ΕΓ ὈΓΟΝΙΟΌΞΙΥ 45 6α, 5ησα [6 Υ ψου]Ἱά 

τεηᾶοσ Βοῖΐγ, 2.5. ἴάαθοο, ὀνοσγίηρ ᾿ους θα Ὦγ ἴδ. 76 ε]5, ἴοο, 

566 ἴο δᾶναε Ὀδδὴ ἃ υδι.4] ἰδαΐυσγε οὗ ἴῆ6 5δοιθὰ ἄγθϑϑ; ἴῃς 

γῆς ψογὰ ΦῸΣ “Ὃ ΘΑ τ ηρ "ἢ ΤΘΔἢ5 ““ἴῃ6 ΠΟΙΥ [Ὠϊηρ,᾽"" δηά δε 

ΜΟΙΓΩ͂ (ΟΥ ““ρθδῦ]9᾽" ἴῃ ἴῃ6 αϊαϊοοῖ οὗ ϑουΐϊῃ Ατγαρὶα ϑθϑίὴς ἴο 

ἀεσποῖς ἴἢ6 ϑαηθ 14θ8. Μοσζϑονοσ, ᾿οῦνοῖὶβ ΟΓῈ ΠΟΙΏΤΏΟΠ 85 Δ[η1:- 

Ιεἰ5." --- 44] τυφηῦ αὐίεγ ἀφρ ὥυεγς, ἀπά )ογροΐ νι] Τῆς Ὡδῖίυγο 

οὗ τΠεἷγ Ὑδηνθ ἢ- ΨΟΙΘΠΙΡ ψὰ5 βοῇ 85 ἴο ρῖίνε πο δὴ Θῃτ γε ὶν 

αϊϑε Ιάθα οὗ ἴῃ6 ομαγδοῖοσ οὗ Ὑδῃνεῆ ; ὑηάθσ ἢϊ5 πάπα ΠΟῪ 
ΜΈΓ νἱγίυ δ! ἀοίΐησ Ὠοσπηγᾶρα ἴο ἴῃς ΒΑΔ] 1ηι. -- 18. 410 ἐΖ «λα δέ 
αὐ ἡλα  44}}] Α νοῦῪ σοΙηπΊοΟ. ἴοσγηι ἔοσ ἱπισοάιοϊηρ ἃ ρἶοβθ. Τῆς 

ΓΟΔΘΟῚΒ5 [0 Γερδσγαϊηρ [Π15 ἃ5 ἃ ρἷοββ 7 ἴο ν. ἀγὲ (1) ἴῃ υ86 οὗ 

ἴη6 ἴα 2λὶ δηάὰ ασδ, (2) ἴῃε δος ἴμαὶ ἴἴ 15 ἴῃ ρδαιῖ ἃ 
τερετ οη οὗ ἴῃ6 τπουρῆϊ οὗ ν..9, (3) ἰἴβ τηεῖγε αἰβεῖ ἔγοπὶ τμαῖ 

οὗ Ὀοῖῃ ρῥτεοςάϊηρ δηᾶ ἐο]ονίηρ σοηϊεχί, (4) ἰτ 5 δυροτῆσπουβ 

ἴῃ ἴῆς 5ίτορῃϊς βίγασίυτα, --- Ζάον «ἀαζ εαὔ νιΖέ 7 ελὲ  ξ.6. ΤῊ 
Βυθραπά ; [ἢ]5 1ἱπΊ0}1685 15Γ86]᾽5 τοΐυσηῃ ἴο ἃ ὑσορεῦ ὑπάοσϑίδπαϊηρ 

οὗ δοὲ σγεϊδίίοη ἴο Ὑδῆνγεἢ δηὰ οὗ ἴῃς Κίηά οἵ βογνίςθ δοοθρίδοϊς 
ἴο ἢίηι, ---ἃα τπουρῆϊ τ ηϊοἢ 1165 θεγοηα Ηοϑοϑαβ οὐτ]όοοῖὶς ἔοσ ἢ]5 

ῬδοΟρΙθ. [ζ{ ρίνεβ ἴῃ6 ροϑβίἷϊνε δϑρεοῖ οὗ 15γτ86]᾽5. πἴυτα Ἴσοηδαυοῖ, 

ΠΙΟΝ 15 ταργοϑοηϊθα ΟἿΪΥ ποραῦνοϊν ἴῃ ἴὴ6 πδχί οἷδιιθα δηάᾶ ἴῃ 

ν.13,--- 4»4 «λαΐ εαὐ νιό πο νιογε Βααί[Ἵ ἐ.ς. τῶ Βδαὶ; Ἡοβοᾶ 
ΤΟρυΪΑυν υ865 τἴῃ6 Ρ]υταὶ ἔοσια βαασζηε ΜΉ ΘῺ βρεακίηρ οὗ (δηδδη- 

Ἰ]ϑἢ ΘΙοτηθηῖβ ἴῃ ἴῃ6 Ὑδῆνγθῃ-γοΥΒἢρ ; ἴῇ6 5 Πρ! Δ, Οσουγβ. ΟἿΪΚ 

Βετα δηά ἰῇ τῇς ρίοββ ἴο ν.ϑ, Τὴ ἵνὸ ψνοσάς 2 λὲ δῃὰ δαασΐ 
ΟΧΡΙΘ55 ὈΓΔΟΌΟΔΙΪΥ [Π6 βάση 1ἄθα, Ὀὰς ἰῃ6 υ56 οἵ τῆς Ἰδἰῖοσ ἰ5 
σοηάειηηθα οὐ δοοουῃΐ οὗ 115 σοῃηδοῦοη ψῖ τῃῆ6 ΒΔ4Δ]1η1. ---- 
19. 454 7 «ὐἱ γονιοῦ {ωὴς παριός οὐὗὙΎ Τ21ὲὼὲ βαασαδρνι ἥονε ἀν 

"πο ἢ} (Οἵ. Ζε. 125. Τῆὶβ νεῖβα οοπηδοῖβ οἰοβαὶν πῃ ν.}, 
ὙΒοσεας ἰῃ τῆς ραβδὶ ἴϑγϑ8] ἢᾶ5 ἀδνοῖβα ἤδυβο! δϑβϑι ἄπουν ἴο 
τῆς ουἱῖυ5 οὗ ἰἴῃῇ6 Βδδίϊτη, ἴἢι85 περ θοϊίηρ [6 ῬΓΌΡΟΙ ΨψΟΣΘΠΙΡ 

οὗ Υδηνθῃ, ἴῃ ἴῃ6 σοτηϊηρ ἀδγβ Ὑδῆνθῃ ψ01}} υἱοῦ ἀεδίσου ἃ]] 

5.ΝΕΒ. ὅδένε, 452 ἴ.; ΝΟΥ͂.  ὃο Ννε,, Νοῖζ, Νοῦν, 
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ἴσγδοθ δηᾶ τηθ τυ οὗ 48] "ουβῇ}}. -- “πα Τλεν «λα πο γιογέ 

ες »πεηποησαῖ ὁγ ἐλεῖ»γ παᾶριδ5}] ὙΤΏΘΙΓ Ὡδῆ]65 ὄν 58}4}} Ὀς ἴογ- 
δοίϊεοῃ. 

4, ἸΏΝ ..... 12] Εος οἴπεν οδβεβ8 οἵ δρ᾽ ζευχὶβ, νυ. 15. 219 268 4οἱ 76. 4,419; οἵ. 
Κῦ. δι τὸς ἔ, 3 2.) οσουτβ ἴῃ ΟἹ. 3185 7. 652; ὃν 2. ἴπ 7ὰ. 2122 0. 3318, 
εἴς.; πλοῖα  ΟἰΏΠΛΟΣ ἃζα Ὁ 35) (Οη. 2629 70. 95) διὰ τιν 3. (7. 81 7ε. 29). 

--- κα] Ιπβιεαὰ οἵ γν ἴῃ ἃ πουῃ οἷἶδυβε τὶ Ργοποιιΐηδὶ βυρ)εοῖ; οἴ, ΟΚ. 
1524; Κό. 352». --- ἼὍΓΥ] [πὰρί. νἱτἢ 1. οὗ ργροβεα. --- )}}} Νον.᾿Ἶ5. τεῆ- 

ἀετίηρ “ ποβ6- τη ᾽᾿ 15 ψἰτουϊ ΡὨἸ]Ο]ορὶς4] οΥὐ Ἔχερεῖίοαὶ βυρροτῖ, ἃ5 15 4150 ἢ15 

ἰγαηϑβὶ. οὗ “'Ρ.0Ν)7 ὈΥ ““πεοκίαςς.᾽ Τῆεβε τε πἀθυῖ 95 ἸΤΩΡΙΥ 8ῃ εν] οἰρηϊβοδπος 

ἔογ ποβθ-υηρβ Δ Πα ὨΘΟΚΙδςα5, βϑυοἢ 8ἃ5 ἀοα685 Ὡοϊ βεοῖὴ ἴο ἢᾶνε Ὀοϊοῃρεά ἴο ἴδει. 

ὈΛΘΊΩΝΣ 8. ἃ 502. οὗ Ὁ)Ν) (76. 1227 ΕΖ. 2243). Ἐογ ἴοτος οὗ [ἴῃς ρ]., οἴ. Κὅ. 
261 ἀἵ, 3,.---δ.. 107 Οοπίγο ηρ ἤνε νου 8. --- ΠΣ ΦΟΝ] ΟἹ ἕοστῃ ν. ΟΚ. ς8 ἡ. --- 
Ὁ.,2] Ουἡ (ἂς ἔοτγος οὗ 5 νυ. ΟΚ. ττ8ώ; Κα. 2109 ἐἰ, -- ὙἋ.2κ2} ὙΠ δουΐ ἀτιϊοῖς; 
οἴ. Κδ. 299 ἢ --- ΠΌΣῚ] Οπἡ ίοστῃ νυ. ΟΚ. 72 τῷ. ---- θ. ὉΠ ϑερβοὶ ἴῃ ρΡᾶι5ς, 
ἃ Μαββοτοῖίς ρεου αγυ; οἵ, ηην, Ὠῖ, 3211; οἵ. ΟΚ. 52». τ Ὁ} 2] Οἱ 
ι.56 οὗ 13 Ψ. Β0Β., -ν. (8); ΟΚ, 128 5. ---Ἴ. ἼΦ.25] Α ρταβ8. ρί,, ΟΚ, τοῦ; 
ΟἹ ἰοτγηγαϊΐοι ἔγουι Φ2) γδίῃοῦ [Ὡδη ΦᾺΣ ψυ. ΟΚ. γ)8 δ; ΒΒ. Ρ. 102. ---10. κνὴ 

ὍΝ ὁ. .( Βίτουην σοῃῖγαβί. --- 2}... ... η021] Δ Πουϊ δτιῖοὶς, [που ρ ἢ ρτγεοδάϊηρσ 
Ὠουη5 ἢᾶνς ἰΐϊ. --ο 5 }Φ}} Ἐπ]. οἴδυβα Ὁ} ταὶ, ρατγιῖοῖς οαιῖεα, Οἱ ἴοτοε οὗ 
ᾧ ςἴ, 8615. 4417, Ἡβεα υ8ε8 ρἷ. 8.2)}»2 ἐχοορί βεῖς δπὰ ἴῃ 1 3).--- 11. 3ῶν 
ὭΠΡὉ}] Οἵ, ΟΚ. 1204; Κῦ. 269 φ, ». --᾿ ΓΌ29] Α Ρυγροβε οἷδιβδε ἀδρεπάϊηρ 

Ὄροη ἴδε ρῥγεοςάϊηρς ἤουπ8; οἴ, Οη. 2428 ΜΙ. «1; Κὅ. 38ς ὦ. --- 12, ΠΓὉ2)] ἁ.λ,, 

πηεδηϊηρ «τἠσηιείφοερδες, ἐσιυαΐηεθς, 5Βίτοηρσεῦ ἴδῃ ἴἢ6 τῆοτε σου ἢ ΣΝ, 

αϊερνσεεγ γολίγ. -ττο 2} 5] Α 1655. ἐγεαυεηΐ ἰάϊοτι ἔμδη .)»}2. --- 18. Π] ΤῊ!5 
δηά [011]. πουπ8 ἂς 4]} Ἵο]Ἱεςῖίνε βἰπροϊαῦβ. --τ 2 Φ7] Οὐ ἄαγ. ἢ. ἰῃ Γι οἴ. 

Αϑδγτ. δαῤαύίμ; ν. Βατῖῃ, 8. 8 15; Κῦ, ἢ. ἵν Ρρ. 180 [(,--- 14. Ὀγ 5.7 ΟΠ 
ἔοττα οἵ. ΟΚ. κο ζ. --- 1δ. οὐὐ»25] Οἱ 5ἰρηϊ, οὗ ρὶ., οί. Κό. 264 ϑρεεϊαὶ 
Πδτηε8 οἵἨ ΒΑΔΙΪπὶ ἅτε: ΓΖ 98 (7. 888. 94), 222} 2 (2 Κ. 121. 616), Ἣν 3 
(Νὰ, 258: δ), Ἢ “2 (705. 1117 127 135), 0.) “2 (7. 38 1 (Ά. 533), λοπ: “2 ((ι. 811), 
ΔῸΣ “3 (Εχ. 145:9 Νὰ. 327), Ὑχ “2 (2 5..1338), γ»Ὸ 32 (Να. 3288 1 (Β, ς8 ΕΖ, 259), 
ὈΣῚΨ 3 (2 5. 52. 1 (Β, 1411), πον “ (2 Κ. 442), "γ' “3 (7. 2038); ςἶ, 
ἽΚ3 ΓῸΡ5 (108. 195). -- ΟΡ] Ιπυρῖς ἀεποιίηρ ΟυβίοΟΥΠΑΣΥ͂ δοϊίον. ΟΡ, ἴῃ ὑτγε- 

εχΐπῖς Ηϊοταΐαγε, ἰβ αβεά οἵ τῆς οἰΐου ὉΡ οἱ 58ουιῆςεβ ἴῃ ρεηογαὶ; ποῖ ἀπηι}]} 
ἴῃς {ἴπὴε8 οὗ Ϊεγοτηΐδῃ δηὰ Ἰδαῖον 15 ἰἴ δρρὶϊεὰ ἴο οἴετίηρβ οἵ ἱῆσεηβε; [8688 

Ἰλιίῖϊεσ ψψεσα ῬγορδΌΥ διθοὴρ (ἢς ἔογείσῃ ουβίοτηβ Ὀτουρῆϊ ἱπ ΌΥ Μαπδββθὴ 

(οἴ. 514, ΖΑ Κ. ΝῚ. 298 (.; Μοοτο, ατί. “[πορηβς,᾿᾽" 28.; Νον. Α4γελ., Βδηζ. 

4γελ.; Β5Ζ., 5.υ.). Τῆς νὉ. 8 υϑεα ἙδΙεΠγ ἴῃ ΡΊ, δῃά ΗἸΡΉ. δῃὰ πεδῃβ “ ἴο 

οδυ86 Βῆοῖα, οὐ οὔοτ, ἴο δβοεηά "; οἴ, Αβϑγτυ. ξεγ Ξξξ β'ίθιοκε. Νον.8 σῆδηρε 

ἴο ἴῃς ΡΓδῚ ἔοτπὶ 15 ΘΟ ββδσυ, βίηςε ἴῃς ΗἸΡΉ. οσουτβ ἴῃ ργεῦχι!ς ράββαραβ, 

ἐσ. τ 5. 216. Κὶ, οὐ 2 Κ, τ61Ὁ͵ --- ΨΓΥ] Ιπιρΐ, σοη8. [0]1. ἂπ ἱπιρί, οὗ ραβὶ 
εἶπε; δαξ οὗ, ΚΚὅ. 366 σι ---- πλῦ Π] ἁ.λ. ἔτοσῃ πῦπ, ἡ αὐογρι, ἣπ (Ρτ. 2512 Οι, 73) 

τηθΔ}8 ἃ μεξίαεε, πὰ (ἢ Ϊ5 ἔδπ). ἰογτι σουρ]εα τὶς Ὁ) ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀεῃμοῖεβ βοπα 
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δρεοὶϊῇες περὶ οὐ ὑγεαβὲ ογπδιηθῃῖ, γϑῖμοῦ πᾶ ἡειυελίενν ἴῃ ρεπεγαὶ. --- τιΚ] 
ἘπιΡἢ., δῃὰ ἴῃ οἰϊαβιὶς ογάθσ [ἢ Πλ2ΠΝΌ. -- 18. ὦ ΚΦ] ἢ κ ἰς ἴῃς 
τερυΐϊαγ ἰάϊοτη ἔοσ παηιΐησ; οἴ. ὅπ. 18. --- 19. “3 Υ2] Εοσ ἃ βίτωϊϊδι υβς οἵ 
8. ὍΣ, παρ  γίηρ “Ἰοηρίηρς δἴϊεσν," οἵ. 7ς. 216, 

8 5. ΤιΑΙΟΣ σοΐϊοθβ ἀθβοσὶ Ὀἱηρ [81.86]}8 ΤΟΙΣ [10 ὙΔΕΘΙ. 
χ,8: 9 “16 17 29. ,5-5 21.8͵ [Επρ]|5}, 25:7 ,14.1δ ,18:Ὁ ,Ὁ-3 115-.2}} 

Α. 4“ τγαεί, εογιῤείεα το σοῤαγαΐε λφγεο ,γορι ἀ27 ἤρτδγς, γείμγης 

ῖο γαλευεῆ, “253, Ιογαθὶ ἤπα5 ἢουβεὶῇ ουἱϊ ΟΗ͂ ἔτοπλ ΠΟΙ Ἰονοῖβ ὈΥ̓ 
᾿ρΑββα 6 ὈΔΙΓΘΙΒ; 56 βθδσοῃδβ ἴοσγ [Π6ηὶ, Ὀὰϊ [ΠΘΥ αν ἀϊ5άρ- 

Ρεδιοά, τορεῖμεσ νὴ τῆ6 ῬΓΟΒΡΟΥΠΥ ΒΊΟΝ 5ὴ6 δὰ δϑβϑοοίδίοι 

ἢ τΠΘπὶ ; 5ῆὴ6 τοίυτης [Ποσγοίοτα ἴο ΠΟΣῚ ἰογοὺ ὨυβὈδηά. 

ΤῊ 5 15 ἃ β'ῃρὶς βίγσγορῃς οὗ 5ἰχ (εἰγδιησδίδυβ, οὐ ὉΝῸ βίσορῃεβ, εδοῦ οἵ ἴδτες 
[εἰγαιμοῖεσθ. ὍΤῆ6 τηθᾶϑιγε 18 του ρἢ δηὰ ἱτγερυΐασ, Ὑἤῆεβο νεῦβὲβ ἀο ποῖ οοπὶα 

ἔτγοτῃι Ησοϑβεδα ὨϊπηβεὶΓ (80. Νονν., Νο]Ζ; Οοτῖ, 717. ΧΧΙ͂Ν,, 34ς Π΄., τερατγὰς 

νυ 5.8.0 ἃς τηϊϑρίαςεά, ἀπά ᾿πβεσῖβ ἴπδπὶ Ὀεΐννεεη 21δ απὰ 216; Ματγῖὶ οὔ. ΟἿἿΪγ 3) 

Ὀεοδυβε: (1) ἴδεν Ὀσεαῖκ ἴῃς οἰεγν δε οἷοβε σοπηδοιίΐίου θαι  η νϑ.7 554 10. 

(2) ἴδεν ἀο ποῖ Ὠαττηομῖζε ὑνἱτῃ 48, σ'πος ἤδζα ἃ νοϊυπίδυυ τοΐυση οἱ ἴδῃς 

ὙΟΙΏΔη ἰ8 ἀεβογρεά ψ1}]ὲ μετα 586 15 Βε]ὰ ἴῃ οτος ]ς τεβίγαϊπῖ; (3) [86 

ἃτε τεῃάεγοα βυρετβυουβ ὈΥ 435; (4) 186 Ὺ ργειμδίυγεϊν ἱπίσοάυςς {πε οἰεπιεπὶ 

οὗ οδμαδβιϊβοιηθηῖ ὑν]οἢ σοτηθ8 ἴῃ ὨδίυγΑΙΥ ἱπ ν.ῖϊ; (5) ἴα τγίμπι ἀπὰ 
ϑίγορῃϊς βίγυσΐυγε ἀἰῆεν ἔγοσῃ ἴμοβεα ἰουπά ἴῃ [με οοπίοχί. 

8. 150}] Κεδά Ἀρν τ} ΟΘ΄ (50 Οοτί, 74.7. ἀδπὰ ἔνι.; Οζ., γε. Γοὔ., σα. 

ΟΑΞ., Οεῖ., Μαγίιὶ, ε7 α΄ἰ,, Βαςΐ., ἡ έοεί, ζροιἐεγεεολ. 1.1, τοαὰβ ΠΣ Ὺ; 50 4Ϊ'50 

Νονν.; 1818 15 ἑανοτεὰ ὉγΥ ον, ϑγι.- Ησχ., δὰ ἴῃς [ο]]ονὶηρ ΤΛΓΊ2.). -α 
ἸῺ] Ὁ ΡΟΡΝῚ ΞξΞ ΩΣ (868}.). --- λα) ΠΝ] ΤΒῖ8. ρΡοϊητίηρ ἰδ βαρροτίεά 

ὉΥ Θ., Οοά. ΒΑΡγ]., ἀῃὰ Οοτηρ]αῖ. (5ο Βαεσ, Οἰμβθυτρ, [οὗ., Νον., ΟΑ5., Μαπὶ, 
εἰ αἰ.). (ὦ τὰς ὁδοὺς; ΘΔ δαὰ αὐτῆς; Βεπος Οοτῖ, ποῖος, ἘΠ ἐσ» »εαεέγία; 

Βεῆοε Οτὐ, ΠΣ. ΔΓ, ταν ὈΥ2] (Ὁ ἐν σκόλοψιν. --- θ, ΝΙΌΓ])] 65.25 διὰ ὅγι.- 

Ησεκχ. τε Ὀπξοῃ δο αἰβο Οεῖ., Ματί!). 

8. 72εγ2)0γ4] ΤὭς Ἰαῖοσ στοῦ 0145 115 βασι οη ΡΟΩ ἴῃ 
τπουρῃῖ οὗ ν.: Βεοδιβα ον [5γτδϑὶ ἢδαϑ Ἔχρθοϊβαά ἤεσ ἰοοᾶ δπὰ 

οἰοιϊπίηρ ἔγοιῃ ἤεσ ἰονοῖβ, ζἀδγεογε, ---- Βελοίέ, 7 α»͵Ώ"ρΡῤὯροΐμρ το είσε 

“ἢ ἀδγ τῦαγν τοίϊὰ “Ζλογη5] Α5. 1 586] ψεα ἃ ἴγανεῖὶθσ δηά, 85 
βυςῃ, Πηά5 ἴῃ τῃὴ6 σουγβθα οὗ ΘΙ ἸουγηοΥ ἃ τπογη-πεάρε αἰταςοίὶγ ἴῃ 

(τοηΐ οὗ ἤδσ, ψΠΙΟἢ Ρσονοβ ἴο Ὀ6 ᾿ρά5βδ Ὁ ]6 ; οἷ. [Ὁ. 25. “1 15 
ΥΘΙΥ σοτητοη ἴῃ ἴἢ6 Εϑῖ ἴο ραϊ ἴΠοσπ5 δηά τῇς Ὀγδησῇοβ οἵ ἰβοση 

ἴτ665 δίοηρ ἴῃς 51465 οὐ δβεϊάς ὈῪ ψνῃϊο ἢ βῆθορ ἂύα ἀγίνθη ἴο ρᾶϑ8- 
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ἴαγα, 50 ἴδμαϊ ΤΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ νψαηᾶον 1η.᾽"--- 454 ὀμί ἀΦ7 α τυαῖ 
ζλα «ἦε νιαν ποί βηθα ἀθρ 2415] 1 τῃ6 ραῖῃ σοπλθβ ϑυἀάθηνγ ὑὉ 

ἴο ἃ νὰ]}}, δηἀ 516 οδηηοῖ ριοσθθα δισίθεοσ, ᾿ζ 15 δνϊάθης τῃδὶ τ 6 

Ρδίδ Ὀεγοηὰᾶ ἴῃς ννὰ]] σαῃηοΐ Ὀ6 ἰουῃά. Ὁἢ]5 γγα}1, ἃ5 ννῈ]} δ5 [86 
τῃοση-εάρο, τορσγοβϑθηΐῖβ οἰτουτηϑδίδησθα δηα ὄνθηῖθ ΠΙΟὮ ΤΟΠΘ ΘΓ 
σοπίϊησπεδά δοίίΐοη οὗ δὴν Κιηα ρος Δ ]6, “ 5οπλα ἀδτῖκ οδ] ΠΥ 

υαἵτοιϊν ραγαϊγζίηρσ ἴΠ6 ν]ῖ4] ρονοσβ." 7 ---ϑ. 44 “ἦς το διγεμέε 
λδν ὥουεγς απα ποῦ ουεγίαξε ζλ4»} 1.9. ἴὴ6 ὈΙΟδδίηρβ ἃροὴ ψὨϊοῇ 
56 σοῃβαςηΥ σουηϊδα 845 σομηϊηρ ἔσοτῃ ἴῃ 6 Β48]1πὶ Υν}}} [41] Ὠεσ, 

ΔΑ 85 ἃ σοῃβεαυθησα 5ῃ6 ΜΠὶΠ ΠΟ ἸΟΏΡΘΓ ἴδε] {86 ]γ “τηγϑῆς ῥσθϑ- 

δΏς6." ΜΕ 5 ἰηϊδηβῖνο, δΔηα τοργοβθηῖβ ἴῃ 6 Ῥυγϑαϊ 85 δγηδϑῖ 

Δα ΘΑρΡΟΓ. --- . .. ϑεεξ σπα ποῦ πα ἐλε»!} ΕοΥ ἃ 51 }}}}8Υ 056 οὗ 
ΨΦΌΞ, οἷ. κὅὁ 2 (ἢ. 115. --- 2ε} νιέ ρὸ απο γοΐμγη ρ10 1} 70 7167 
ἀμοδαμα  ΤὨϊδ ᾿πιρ0}165 ἃ ἔδει ηρ ἰμδῖ ἴῃ δὴ δαγ! θοῦ ρεσιοα ἴδεσε 

νν85 βοιῃδίῃίηρ, δἱ 41} ὀνθηΐῖβ, αἰ δγθηῖ. ὍΤῊΪ5 δαυιοσ γο]ρίοη βἰοοά 

ουϊ ἀἰϊδιης ον ἴῃ σοηίγαϑὶ ἢ τῆς ἰδίου γα] ρίοη ψῃϊοῆ ἢον Ἰποϊυ θά 

σοηϊἰδγηϊηδίηρ 6] οπηθηΐβ ἔγοπιὶ ἴἢ6 (δηδδη 5 οὐῖ5. [1 νγὰ5 [ἢ]185 

ῬΠΙαΪ να, βανοτα, δηα υῃϊλδρίηδίνε στο] ρίοη  οἢ ΕἸ) 4 ἢ τερτο- 

βεηϊοά, δηὰ ψῃϊοἢ ννὰβ 511 οὐβετνθα ὈΥ ϑυυοῇ 85 ]οηδαδὺ ἴδ6 

Εδοδ δῖα (76. 3550) ἀπά 5 σοιητδάδ5. --- 207 ἐδ τας δοίίεν τοί τὰ 
»6 7λιγι ἡἀα»ι ποῖῦ  ΑῈ δχργοϑϑίοῃ οὗ ορί ηΐο οἡ ἴῃ ραγῖ οὗ οὔδ 

γγο 45 566 ἴῃ [5Γ46]᾽5 ἰδῖοσ. Ὠιβίοσυ ἴῃς ἰδοῖϊβ νῃϊοἢ β6ότῃ ἴο ἢἰτη 

ἴο Ρτονϑ [15 ϑἰαϊεπηθηῖ. [1 νᾶ5 ηοΐ δὴ ἰάδα {πὶ σουϊὰ ᾶνα ὈδΘη 
οἰ ΘΑ Υ σοΙαργοοη θα ἴῃ Ἡοβοδ5 [1πΠ|65. ΤῊ ταίογοησα 15. ἴο 

5γδοὶ᾽ 5 θαι] δϑϑῖ {π|65, Ὀθίοσα 58ὴηὴ6 Ὠδά Ὀδοοτηδ ἴδηρὶ θα ὑρ νἱτἢ 

Οδηδδη ἢ οἷν] }]Ζαϊίοη. 5 ὙΤὨΪ5 5 ΠΟ ρϑηυίπα τεροπίδηςσ (οΐ. 6᾽ “ὃ, 

Ὀυϊ ΟἿΪΥ ἃ ἀδϑίσε ἔοσῦ οὔδηρθ, Ὀδοδυϑε σὔδηροα 5 ἜἘχρεοϊθα ἴο ὑπηρ 

το οἴ (οἴ. 76. 442). 

8. ..),Ἱ ἊΣ ῥγεβεηῖβ ἃ πεν [Ὠουρῆΐ πὰ τὶς Ῥτσου. βυΐ. ἀπά ἃ ρίορ. ὃχ- 
ῥγεβϑεβ [ῃς ἱπιιηδαϊαῖς ἔυϊυτε (Κὅ. 237 φ; ΟΚ. 1162); ἴπε ῥργοη. ψ ἢ τῃς 
ΡΐοΡ. τΞῷ. ῃῃ οὈ]θοῖ εἶδυβε; Κὅ, 410 ὁ. --- ἼΦ] ΟἾΪΥ Ποῖα δπὰ 110; δ]]1εὰ νὰ 

8 ὥ 
ἼΦ ἴτοιῃ νυ Ὡς ἢ}; ἽΨ, δἀογρ, ς. ἀχ, Αϑϑ5γυ. σἱξξαξμ, αἶ5ο 50, Ἴ5), 0 (Ετᾶη- 

Κεῖ, οο; Ὠ]. νοΐ, τος ἴ.); ᾿ἰξετα 7. πουίνιε, Βετε ἴῃς {ννϊδιηρ οὗ [Ὠοτβ ἱπίο 

ἃ δεάρςε. --- Ὁ. 0] (ἔ. Νὰ. 110 15, 2418 Ερ. γ5; δπὰ ψἱἢ πιεβηΐϊηρ οἵ ἀοοῖς, 
Απὶι. 42. -- ΟὙ ΥῺ] 2727 τυαίδ, ἐ.Ζ. ἃ “411 (ἴον, 2.4.) ἀραϊηϑὲ ἢεσ. ΤὨὶβ 8 ἃ 

ΦᾺΝ ἘῸΝ. ἀαγάποσ, 4.52. ΧΝΤΠ]. 1:77. τ (Βα. ἐν ἤος. 

ΤΟ Νον. “Ἵγελ. 1. τοά, 223; 1], 2. 
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Ἰαῖς νογὰ (Απι. 911 αἷϑο Ὀεΐῃρ δῇ ἱπῖεγροϊ.); οἷ, υβε οὔ ὙῺ ἢ πὶν (76. 195), 
νι (14. 39). Το βυρρεδβίίοῃ οὗ Οδγάπεν (4,..52. ΧΝ]11. 177) ἴο τεϊαΐα ΔΗ͂Σ, 

ἰγϑηϑιδτηρ “ δηὰ δυϊ ἃ ἃ 5ῃεερίοϊ ᾽" (οἴ. Νὰ. 3216 4585), 5 ποῖ ἴῃ ΒΔΙΤΏΟΙΥ͂ 
ΨΊ [ῃ6 οοπΐεχὶ Ψΐϊοἢ ἀεβογῖθεβ τηρεῖ ποάβ οὗ ἀϊβοὶρὶἰης σαί μοῦ [ἤδη τπιεδῆς 
οὗ ρῥτγοϊβοϊίοῃ, Νοῖς ἴῇς Ἴοορῃ. δοὺ. (ἀραὶ μὰ ΕΖ. 2280) απὰ ἴῃς οδίαςιῖς 
διγδηρθιηθηῖ οὗ ἴδε ᾿δϑὲ ἴννο οἷδυβεβ οὗ ν.ὃ. ---Οἡ ῬΠΛ Ψ. Βδεῖ, Ῥ. 6ο.--- 
9. ὨΣΥΘΝῚ ΠΝ} Οομβοτίδεϊνα τε βίγοηρ τεβοϊυτίοη, --- 7 τοὴ σὸ ἀνα 7) τοῖδ! γε- 
ἔμ, ἴ.ς. 1 Ν}}} δὸ Ῥαοὶς ἴο; οἵὐ Ὀεϊζογ, 147 γιὸ ρῸ δαεξ ο. Οπ ἴδε νεγθαὶ 

ΔΡρροβ., Η. 36; ΟΚ. 120 ἀΐ. --- ὩΠΡῸ 1ΚΝ] ΤὨς σογαρ. 10 αἴτες 210 [0]1. ΌῪ σαν. οἵ 
“»)6 ν᾿ ἈἸΘὮ τεργαβεηῖβ ἃ ἰοῃροσϑὶ οἶδυβε, 580 ἴμαὶ ἴῃς ῥσερ. Ὀδοοῖῃεβ ἴῃ γεδ} "ῦ 
ἃ ςοη].; οἴ. Κὅ. 308 ὁ. 

8. 1 γαῖ, αν ὦ σεαφοπ Οὗ τεραγαδοπ ἤγονι ἀε7 ἐουέγς, τοῖϊ δὲ 

γεσίογεα 19 70 γρ:67 ,χανογ, 2  ἸΙϑγδεὶ 15 Κιηαΐγ δηά ρϑηῖν 
βαρασζαῖθα ἴτοτῃ ΠῈσ ἰονεῖβ, δῃά, ἃ5 ἰὴ ἴῃ σοπηρ ουὖΐ οὗ Ἐργρὶ, 15 

συϊάςά ἴἰο [6 ψ]Πάοτηεβθα ἔοσ ἀἰβοὶ ρ ΐηθ ; δίζοσ (8 ΠΘΙ Ῥοβϑθβϑίοῃϑ 

Ψ1] θ6 ρσίνθη ὉδΔοκ ἴο ἢεσ, δῃὰ δῇ Μ1}} ἀραίῃ Ὀ6 βίσοηρ δηά ἔτθβϑὴ 
85 ἴῃ ἰῇ ἀδγ5 οὗ Ποσ γουϊῇῃ. 

ΤῊ 8, {π|κὸ ἴῃ6 ἔογπιοσ δήα!ἴομ, σοῃβἰϑῖβ οὐ οὔθ βίγορδε οἵὨ 5ἷχ ἰεἰγαπηοίοτξ. 
11 ἀϊβετβ ἔγοσῃ 28.9 (1) 'ἱπ ἴῃς ἀϊδεγεπὶ υὑβᾶρε οὗἉ Π)π, οἵ, 2 (25) νψἸῈ} τ) 
ὯΝ (216); (2) Θβρβοῖδιν ἴῃ τῆς οπίγεὶγ ἀϊβεγεπε ροϊηϊ οὗὨ νἱενν, 28. 9 τερσε- 
ΒοηΓηρ Ι5γα 6] ἃ8 ἰογοεὰ ἀνᾶὺ ἴτοπι ἤδῦ ἰονοῦβ, 216. 17 ἃ9 δηϊϊσθεὰ ανναυ; 253. 
τορτγεβεητηρ ἴῃς ἀ150 1 0} 1πε 85 σοτηΐηρ ἰῃ οἠ6 ννΑΥ, 26. 17 5 σοτηΐῃρ ἰῃ δποίδοῦῚ 

ΤῊΐβ ρΐεος 15 οἰθαγὶγ ἰαῖς (30 ΝοὶΖ, Νον.., Μαγῖϊ; οἷ. Νον,.᾿5 ἰαῖεσ νίενβ, (1) ἐπ 

δὲε Ζμῤεηελογηηρε γαεῖς ἐπ οἷδρ 44:5)}γ. ΖεῖΖ (1902), ἢ. 43, ἴμαὶ ἴδ εϑς 

ψεῖβε5 Ὀαϊοηρ ἴο ἃ ἰαῖα υἱΐεταπος οὗ Ηοβεα; (2) ἱπ Νον.2 (1903) [δὲ ταν 

δῖε μοῦ ίτοτη ἤει, ἀπὰ ἴῃ ΔΩῪ οδβεὲ Ὀεϊοηρ ἱπ δηοίδες σοηπηδοῖΐοῃ) ὑδοᾶυβς 

οὔ: (1) ἴδε ἀϊξδετεπί ροϊηϊ οὗ νίενν ἴδκεῃ ἴγοιῃ ἴπδῖ ἴῃ νβ8.1} ἅν, (στο (ἂς 

ἰπουρῆςϊ ἰ5 ἴαὶ οὗ δωρεάν Ῥυτε δηά βἰπιρὶς, ἤογα ἰὶ 18 ἰεπάοι- βεατῖθα 

ελασίδερεεη ἢ ἃ νὶενν ἴο τερεπΐδῃος δπὰ τεξογτηδίίος; ἴἤεγα ρυπὶβῃτηδηῖ 

ΟἿΪΥ ἰ8 'π τὴϊηα, ἤδγε Ῥγοπηϑ8ε8 οὗ Ὀϊεβδίηρ ργεναῖ!; (2) ἴδε αϊδετεπὶ στερτε- 
βεηϊδίίΐοη πόζα ἔγτοπι ἴδαϊ ἴῃ ν.δ, ἴποτο ἴπε ἰαηὰ ψῆσγε [5γδ6] ἀνε }}]9 5. ἴο 

Ὀδοοπηῆθ ἃ Ὀᾶσγζοῃ νναϑῖο: ἤοζα ἴβγδοὶ ἰβ ἴο Ὀ6 ἀτίνθῃ ίγοπὶ 115 ἰδηὰ ἰηῖο ἴδ 6 

ἀεβεγὶ ὉΥ ὙδῆνεΒ; (3) ἴδς τπουρῆϊ οὐὁὨ 5γτδε}᾽5 ορεάϊεπος ἴο Ὑδῆνεῆ ἰπ ἢεγ 

γουῃ (ν.17), ψ Βῖο ἢ ἄοεβ ποῖ ἄρτες ἢ ἴδε τεργεβεπίδιϊουβ οὗ αἰ δηὰ 12’; 
(4) ἴῃς οτάοσ οἵ τπουρῆϊ πῃ ν.ἹἹ, ν ΠΙ ἢ 15 οπατγδοϊεγβιὶς οἵ ἰαΐεσ ἀᾶγβ; ἰϑβγδεὶβ 

τεῖυτη ἴο Υδῆν ἢ ἰβ εζαὰ τεργεβεηϊεὰ 845 ἄυς ἴο δῆν ἢ 5 σεπογουβ Ὀεβίον αὶ 

οἵὗ Ὀ᾽] αβϑίηρβ νν ἰσἢ ανδίςθη ργαιϊταάς, θυ 1 Ηοβεδ ἐνοῦ σοπιειρ δίθα ἃ γεϊυγῃ 

τ πχυϑὲ ανα Ὀεε ἃ5 ἃ γεβϑαϊ οὗ ρυπιίνο ἀἰβο ρ]ης δ τς Βαπάὰβ οὐ Ὑδῆν ἢ, 

Ὁ] βϑὶρβ ΠΟΙΆ ἢ ΟἿΪΥ δἴϊζες τερεηΐδηςε; (5) ἰδῖς ἐχργοββίοῃβ; ἐφ. “ [ἢ νδ] 6 Ὺ 

οὗ Αςῇοτ᾽" ἰβ8 πιδηϊοηεὰ ἴῃ 15. 6510, ἴῃς ἤρσυτε οὗ ΔΙΙυτετηοηϊ ἴῃ ἴῃς νίϊάετ- 

Ὧ655 85 ρΆγΆ]}εἶβ ἱηῃ ΕΖ.; (6) ἴδε ἀϊπετεηῖ τἈγτ πὶ δηὰ βισορῃϊς βἰσγιοίυτε 

ἔτοτῃ ἴῃοβε ετωρὶ ογεά ἴῃ ἴῃς ρεηυΐπα νεσβ65 οὗ ἰἢς σοπίεχί, 
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16. 1357 Οσ. 15Ν. -το ΠΟ] δ πλανῶ αὐτήν. 8, ΠΡΌ. ΒΔ] (ΖΑ͂ ΚΥ͂,. 
Ν. 1798.) προς. --- Ἴ2 05] Θ' ὡς ἔρημον. Οτ. ΠΣ τσ, --- 17. ΠῸ Ὁ] Θ᾽ τὰ 
κτήματα αὐτῆς; Ἔ υἱρκίίογες ο᾽μς (τ ΝΟΣ); 580 Ὅ΄. --- γινκὴ ὉΦῸ] Οεἰ. δπὰ 
Μαιῖΐ, γν 'βοσι. Ηδ]. τιν ὈΥ̓ΝῚ, το ΠΤ ΠΡ} (ὃ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆς 

Ξ προς πδρὴ (Οεῖ.); Ἐ αὐ αρεγίεπάανε ἐβένε,; 838. σιωροο ᾿οδ.82.2), νος]. 
ἰζὶπρ πρϑὺ (5:}.) δῃὰ (ο]]ονίηρ (5 ἰπ τς γτεπάεγίηρ οὗ πγρΠ, --τ- ΠΓΩ}]} (ὃ ταπει- 
γωθήσεται; 50 88, Ἔ εαμε. Β0}] δηὰ Μαςτῖιϊ, ΠΡΟ, 

10. 7Ζλεγφογε] Νοῖ πευεγίδείες, τος ὄν," Ὁυϊ 45 ἰῃ ν.ὃ ἐρ»:- 
σεφωορν, 1.6. Ὀδοδιιθ6 506 ΠΔ5 3οηὴ6 ΑΙΑΥ Δίου ΠΟΙ Ἰἰονεῖβ, ἡ ν.} 

Ὀεΐης ἴδ διϊεα ἴῃ ὈΥ [δε ἰαῖεῦ τεσ. Οἱ, Κ εὶ}}5 αἰϊοιηρί ἴο οο- 

οσζάϊπαϊα ἴῃ6 “τμεγείοσ ̓"᾿ οὗ νβ." 1 μά Φεολο 7 ανπἼἤἝἭ ροΐρρ “0 
σέζωγε ἀεγ] Ἑτοτὰ ἴῇς ἢἤτγϑθὶ ψοσζὰ, ἴἤθσα 15 566 ἤδσα ἰῃ οοηίγαϑβί 
ψἸτἢ 255, 45 450 ἢ 21}, [Π6 ρυγροβα ἴο υβὲ Κἰηά ψογάβ δηά ρϑηῖ]ε 
το Οδἢ5 ὉγΥ ΜὨϊοἢ ἴο ὉΠ Ὼρ Ὀδοῖ οἰτίηρς στο]. 86 ν"}}} Ὀ6 σ μγε 

ΟΥ τυοοσφα ὄασεξ. ΤὨϊ5 τηϑδηΐϊηρ 15 δδϑδυσγεα Ὁγ ἴῃ6 ρᾶσα]]αὶ ἐατηϊϑῃθά 

ἴῃ ἴῃς ἰο]]ονηρ ᾿πς, φῥεαξ Ὁ ἀφ ἀεαγί. Τῆς ποσὰ ΠΏ ἀοο5 ποῖ 

ὨΘΟΘΒΘΑΙΪΥ ἤᾶνα 4 δα τηδδηΐηρ (οἷ. (5, πλανῶ). ΟἸἾΠΟΣ Θχρ]δηδ- 
τἰοῃ5 βυρροδίεα ἅτε (1) 1 ν}}]} ἰΙοοβα ἤθσ Ὀοῃάβ (76. 4052 71} (21 

Ψ}1 ρυϊ ἴἴ Ἰηῖο ΠΟΙ Ποδά ἴο σεΐυγη ΜΏ1]6 5η6 5 γεῖ ἰῇ δχὶϊα: 
(3) 1 ν|}} εαυ56 ἢδσ ἴο οττ. } --- 4π4 ὄγίηρ δ ἱμίο 116 τυϊ εν» ἐ5:} 
ΤΗς νυ] ἀοτη655 σε. 8}}5 ἴῃς ὄνοθηῖβ ψῃϊς ἢ (ο]] ον τῃη6 ὄχοάυ5 ἔγοπι 

Ἐργυρι. [{ μὰ5 Ὀδοη 1ἈΚθὴ (1) 85 ἃ ρΐδοθ οὗ ἤορε δ5 Ψ6}}] ἃ5 οὗ 

αἴὴῆιϊοιϊίοη ; 4 (2) 85 ἃ ρἷδςς ἴοσ ἀεἸίνεγδηςα, ποῖ ἰοῦ ρυπϑῃπιοηῖ. "5 

11 τπηθδη8 ἴῃ6 σαριν ποῖ ἱποϊυἀοα [ῃ6 ἰάδα οὗ τῆς ἀδβεσί 

Ὀεύχεεη Ῥαϊοβίίης δηα Βδργυίοῃ, δηά α͵5ο ἴῃ 6 Ἰάθα οἵ βοϊουγῃ ἰῇ ἃ 
οτεῖχῃ ἰδηά, ἴοσ [15 γγαὰβ ἴῃ 1ἴ56 1 ̓ Κὸ νης ἴῃ ἃ ἀδβετῖ (15. 4117). 
ΓΟ. γνΝε Π]Παυβθη, ννῆο βθαηβ ἴο ἔανοσ ἴῃς ἰάδθα βιρρεβιθα ἴῃ 2ὅ, παῖ 
1η6 ντῖῖοσ ἀοδϑβ ποῖ ᾶνθ ἰῃ τηϊηα ἃ νι] ἀθγηθϑϑ, Ὀυϊ ἴῃς τνναϑῖς σοη- 

ἀϊίοη οὗ Ῥαϊδϑζίηθ, ἃ σοηάϊτοη πῃ ϊοἢ ψΜ}}} 6 σμδηρςεα. --- 452 7 

«υὐἱὴῇ! ῥεαξ ἐο ἀεγ ἀεα»"] ἔ.5. Βρεακ Κίμαϊγ δῃὰ δῃσουγαρ! ΡΥ ἴο ΕΓ. 

--17. Αἐμκά 7 τοῦ ρίσε ὦ δεγ γον 2λ.γὲ Δ67 υἱρησεγαγα  ΤῊΪ5 
Τη68η8 [ῃδϊ ουὖἱ οὗ ἴῃ6 ψ]] ἀ τη 655, θη ἴῃ 6 ρυσροβαϑ οὗ ἀἰ5ο! ] η 6 

Βουρῆϊ ἴο Ὀ6 ραϊηεά πε πᾶνα Ὀδοη βεουγεά, ἴἢ6 ν᾽ πογαγάβ 
ΜΠ ἢ ἤᾶνο Ὀδοη ἴδίκθη ἔτοσῃ ἢ Ψ1}} Ὀ6 τοϑιοσεα, 7 ἃ τοίοσεῃος ἴο 

τη6 πὸ ἤθη 5ῆ6 ἰδανοβ ἴῃς ἀδϑοσῖ. 1 ὙΠ ἴῃς ῥγαβϑεηῖ ἴοχὶ ἴῃ 6 

4 Ὅλίδο, ΒοΞβ., Νεν., Ηά, 18ο Βὴ] (ν...). 4{5ϊ]1π|. 
ΈῈν., Κε., Ρα., ννὰ., Οτ. ΝΥε., Νον., ΟΑ5. ἐ ΚΙ. Ι 5ι. 8. Κεο, 
Ἡ Ννὰ., Νον., (ἢς,, εἴ α΄. Ἡ Μα.,, Κα. 
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1πἰοτργείδιοηβ (1) Απὰ ἴμοσγο 1 ν}}} ρῖνε ἴο ἢετ, οεἴς.," (2) ἴδαῖ (Ὡς 
ΜΟΓ5 ἀΓῸ 5Βροίκθη Ἰσγοηΐϊοδιϊυ, Ὀδοαῦυβε ἴἤετα ἃγὸ ΠΟ νἱπαογδγάβ- ἢ ἃ 

ΜΘ ΘΓΏΘ55,7 (3) 8η4 1 νν}}} τηακε [πογθοῦ ἤδσ νἱηογαγάβ ἴοσ μου, ὦ 

(4) νἱπεκεαροῖβ (Ἐ7), ἀγα ἱτροβϑβιθὶε; (5) [86 βυρρεβιίοη 8 ἴπαῖ “1 
Ψ1] ρῖνα ἴο Πετ" Ξξξῷ. [ες ζὉΠ|16ὺ Ἐχργαβϑϑίοῃ “1 Ψ}}} Ὀτγίηρ ἴο ΠΕΣ 
τηϊηὰ ᾿᾿ ἢδ5 ΠΟ ρ4Γ4}16] ἴῃ ὑϑᾶρα ; (6) ἴῃς ἰηϊεγργείδιὶοη ἢ οὗ “ΣΤ 

85 “ΠΟΙ πουτϑῃπηεηϊ,᾽᾽ οὐ ἴῃς Ὀα515 οἱ 05. δῃηὰ [ἴῃς Αβϑϑυσ. ξωγυπ, 
ξωγνιαίμ τῷ ΠουΠΒητηθηΐῖ, πηα5 ΠῸ ϑιρροτῖ ἰη Ηρθῦτγον ὑϑᾶρα. --α 

“44 ἐλε υαήζεγ οΥ “ελον 70» α 4ρο» οΥΓ ἀσῥε] ἴῃ σοπίτασι ψ ἢ τἢς 

φομόδηρ οἵ 15:86] νῃ]οἢ ἴοοῖ ρος ἤδη ἴϑσδοὶ νγὰβ ἢτϑὶ δηϊογίησ 

ἰηῖο πε ἰδῃά ; [ο5. 75. Ὁ. ΤῊΪβ νδ]]ογ ἰ5 βἰταδιϊθ ἃ οὐ ἴῃ 6 ποσίμογη 
Ὀουηάδτγ οὗ Τυἀδῃ (705. 157) δΔηα ΡῥγορδΌΪΥ ταη Ὀδοῖκ ἔγοηλ [6 πο ἢο 
ἰηῖο [6 ἢ1}}5 οὗ Τυἀ δῇ (05. γ5). 4 Ιἴ 5 Ῥγαϊϑεὰ ἃ5. ἃ ν᾽] 6 οἵ 

οτοαῖ (ἘγΈΠΠὺ (15. ὅς). [15 υδὲ ἤστγα κα τῃδὶ οἵ τοΐμήφγπεες (ν.ἢ 
15 ἰαγρα δῃηᾶ ἵτεο, ἀδϑιρηδίίηρ ὈΥ [ἢ]5 Ὠδίοτγι δὶ του ϊβοθῆσς {Π6 

ΒΕσοηά δηΐγδησοα οὗ [95γ86] ἰηῖο 6 ον ἰαπά. Τῆὶθ δηΐσδησς μ]]} 

Ὅς οἣδ [Ὠτουρῇ ὦ 4907 977 ἀοῤέε, ἃ Ῥτοτηΐδε οὗ δυσοοββ. '. ΘΟΠῚΣ 
ὑπ οιβίδηα τῃδὶ ἴῃς νι] ου οὗ ΑἼῇοσ ἰ5 Πόσα τηθηϊτοηδά Ὀδοδιβε οἱ 

ἰῖ5 ἐδ ΠΥ , ΤΥ δηα οἴμοι τῃδιὶ [ἢΪ5 ννᾶβ ἃ ργϑάιοξίοη οὗ ἴῃς ὄχδοὶ 

ΨΑΥ Ὁγ ΜὨΪϊοἢ [5Γ86] τνᾶϑ ἴο τεαΐυση. ΤΏΘΓΘ 15 ΩῸ πδοα ίογ ἴῃ 6 διηθῆ- 

ἀατίοης οὗ Οὐεἴ}} δηὰ Ηαδϊένγῃ (9.".), [που ρἢ ΠΥ [ΓΤ ΙΞἢ ἃ βι)οοῖθοΓ 

σοηηθδαίζίοῃ, νἱΖ. “ Αηά 1 ν}}} τιαϊκα ἴῆς νδ]]ογ οὗ Αςῇοσ, εἰς."-- 

“πώ ἡλεγε τὴς σλαδὶ γερῤῥομαῖ ἂς ἐπ “116 44)95 οὗ ἀεν γομ}} Ἰ5τδεὶ, 

ΟὔσΘ ΤΏΟΓΘ, Μ011} πονν γε] Πουβοὶ ἴο Ὑδῆν θ᾽ 5 ψ1}}, τη κα σεβροηθα 

ἴο ἢἰ5 δάνδῃηοοσϑ, σοηίοσγῃ ἢοσβοὶί ἴο ἢϊ5 νυ ϑῆθ5 1 οἵ, 2.5.3. ΤΪΚ 

ἷ5 Ὀδτῖοτ τη (1) «.}ε τοῦ σέτρ, ὃ 8 ἴῃς τείεσεηςσς θεΐηρ ἴο Δη ΓΙ ΡΏΟΙΔὶ 
βἰπρίηρ κε τῆδι οὗ Μίπδη (ἔχ. τοῦ ἢ), [ῸΓ βυοῇ 5ἰηρίηρ ἤδγα πὰ 
ἴῃ ν5.3..5 γουϊὰ ὃς ουὖἱ οὗ ρΐαςεα, (2) «.ε τοῦ λωριῤές λεγε, ἢ ἢ οΥ 
(3) “16 ευἱῶ φρο μρ {λιν 4 1 νὩοἢ σοτίδί ΠΥ ζοθ5 νν6}} ψ ἢ τῆς π΄ 
οὗ ποθ, Ὀπὺϊ ἰ5. ηοΐ σοηβίϑῖθηϊ σι (6 Ιἀδητποδιίίοη οὗ πῸΦ στὰ 

ὨὩΨΌ, δηὰ δητοἰραῖας ἴπ6 ΠΡῚΘΡ οὗ ἴῃ [Ο]]ονίηρ 11Π6. --- 4πώ ας ἐπ 
ζλε ἦα» τυλέπ σἦφ εαρι μΊ ,γονι “ὼς ἑαπα οὗ Ἐργρι] ΤῊς τΊΘΤΊΟΙΥ 

8 νγε. τ]. ΝΥε. Τ ϑίπι. ᾧ Βαοῆ.  Ηδὶ. 
4 28.1.56; εἴ, Οοπάετ, “Αοδοτ," ἰῃ 228. “4 80 τηοβῖ σΟΓΏΠῚ. 

Ἡ ΟΔ]., Μα,, εἰ αἱ. 

1 Α., Θ6., ΖΦ, δίυοκ, Ηδ5., ΗΙἸ., Ἐν., Κια., ΟΠ. Ννε., ΟΑ58., Νον. 

δ᾽ Ἐ, ΔῈ, ΚΙ, (]., ὁσγοῖ., οβ., Μαδιυ., πῆρ, ΑΝ. ννὰ. 

{||} δ. Σ. 4 Βυ}] (ν.:.). 
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οὗ ἴη6 Ἔχοάτπ5 15 οὔθ ΗΓΩΪ ἤχεά ἴῃ τῇς τϊη8. οὗ ἴη6 Ηδῦτον 

παϊοῃ ; οἵ. 125. δ 132 Ατη. 2} 4χἱ οἵ ΜΙ. 6᾽ η" 6. γ' η5335 1τ|ἴ| 
16} 247, εἴς. 

16. ΠΏΡΌ] Οη [δος ἔογηι, ν. ΟΚ. 9355. ΠΡ 58 υδεά ΠΠϊεΗῪ οὗ ρΡετβυδβίου ἴο 
Εν], ἐς. Ὀκ. 1116 ἔχ, 2218 [0. 319 Ἀγ, 110; 1 18 ειηρὶογεὰ ἴο Ἔὀχργβθβϑ Ὑδῆν ἢ 8 

ἰηθαεῆος ὉροῚ ῥγορδεῖβ ἰη 6. 207 ΕΖ. 1493, ὙΤΏΠοτο ἰβ πὸ ποοὰ ἴο οἤδηρε ἴῃς 
ἴεχῖ ψ ἢ} 51. θὰ Β0}] (ν...); ΞΑ͂Ϊ 15 Ξξυρροτίεα ὈΥ [Βς ρδτγαὶ]ε]ϑια οὗ ἴῃς ἰδδὶ 
εἴαυϑε οἵ ἴῃς νεῖϑε. --- 2) 107] Αἀν. δος. ἀεποιίηρ ἴῃ επὰ οὗ τιοϊίοῃ. --- πὴ Ὁ}} 
ΤὨε τερυϊασ Ηεῦτ. Ἰάϊοτῃ ἔοσ οὐλέεγρηρέν, εονι ον, οἴ. ΟὩ. 348 ςοὔ! Τὰ. 1οὅ 
2 5. 195 Ευ. 21219, 403, --- 17. ὉΦῸ] ΤΠουρῇ Πἰτοτα γ Ἰοςαὶ, 2.6. ἔγοπι Βαϊ ρἷδοα, 

ἴς 15. ἴῃ εἴξεοϊ ἴοτηροτζαὶ, 2.ς. ψ ε 806 [45 γεδοῃβὰ ἱμαῖ ρἷδος 1 ν}}} γίνε, εἴς. 

ΤΒε ρύοροβδὶ) οἵ Οεῖ. δπὰ Ηδ]. ἴο γεδὰ ἸΌΦΥ οὐ ὈΦΝῚ (νυ...) τεϊϊενεβ τῆς 

αἰ βπου οὗ [ἢ 18 ρῆταβο, θυϊ ᾿Ἰεανοβ τῆς οἶαυβε ῥὑγεοθάϊησ ἴοο ἱπάεδηϊίο, δηά 

ΒΡ 1195 (ἢς ἰεϊγαιημεῖοσ οὗ Ὀοῖῇῃ οἶδιιβε8. --- 29} ἴ.6. Φγομόίε; ἴοσ δῇ δϑυὶν 

εἰγπηοϊορίοδὶ ἐχρίαπαίϊοι οὗ ἴῃς πᾶπιε, ν. 708. 73 8. ---- ΠῸΦ 7 ΤΒς Ἰοὴρ ἔοστῃ 
ΤΩΔῪ ᾶνε Ὀδθ υϑεὰ ἴον ἴμ6 5.Κε οἵ δεὐρβουῦυ; ποῖς ἴδ ἴῆτγες 8-εηάϊηρβ οὗ 

115 ᾿᾿ἴπ6. Τῆα ίοτος οὔ Πα ψοτὰά 15 ρυτεὶν ἰοςδὶ, --- ν2.2] 111. σεεογαΐρρ το ἐλαΐ 
τυλέεὰ δαῤῥερεα ἐμ ἐς αἷαγε οὐ» '.6. α5 ἵει 1δὲ ἀαγς οὔ, ΟἹ οτηϊβδίοῃ οὗ 3 δῆεσ 9, 

ν. ΟΚ. τι με; ΒΒ. 455. -- Πν}»}] ΑὈὐβίγ. Ρ].; ὈΥ ἐογπγαϊΐοπβ οὗ {Πἰ5 κί πα ἀγα 
τορυ αυν ἀεηοῖεα βἰαραβ οὗ 11ἴε, δ). ὈΣΡΙ, οὐα ἄρ, ὈΝΥΛΣ νιαϊώρπλοοά, εἴ. 
Βατίῃ, 1.1.8. τς 4. 

Ο. “εγαφὶ γεδεμεαῖ ἥγορε αὦ αγηι, απο γερια»γίϑα 1ο γαλευεῖ, 

2 53..Ὰ εν οσαϊηδηςα 15 βϑι δ]! 5ηθα ται Ὀεαβίβ δηα τηδη 5841} 
ἄο [5:46] η0 Πᾶγηὶ ; δηά δρδϊῃ 58.411] [5γτ86] Ὀ6 δειγοιῃεὰ ἴο Υδῃνθῆ, 
[5 της ἴῃ Ἰονίηρ, Κἰηάηε55, τθσου, δηά [αἰ Γὰ]η 655; δηὰ δἱ Ϊδϑῖ 
5.46] 50.4}] τϑα!γ κῆον Ὑδην θῇ. 

ΝΥε παν Βεσῦε ἴψο βοιιενῃαὶ ταρρεὰ ρεηϊδπιθῖοσ βίγορῃθβ οὗ ἴουζς 1ἴπ68 
ἐδοὴ. ΤΉ Ϊ5, ἰκὸ Α,.[ δπὰ 2, ἰ5 ἱπάθβρεηάβηϊ οἵ ἴῃς σμδρῖίοσ ἃ8 ἃ γῇοϊο, ἃ5 νε]]} 

8ἃ5 οὗ [ῃε οἴδεν ἀἰνίϑίοπβ. [{ 15 ρεου αγ ἴῃ: (1) 1158 τγιμπις βίτασίατο, (2) [15 
τερεῖ ουβπ 655 δηὰ ρτο] ἰχίῖγ, (3) ἰΐϊ8 ροϊπὶ οὗ νίαν. [Ια 15 ἴο θα τεραγάεά 88 
ἀϊκιϊποῖ ἔσομαι ἴῃ 6 σμαρῖίου 88 ἃ ψῇο]ς (80 οἷζ, Νον.; Ματιὶ, 5. .2122) Ὀεοαυβε: 
(1) 1815 Ἰάγν}}ς Ρἱοΐατε οὐ ἃ 5ϊαϊε οὗ υπίνοτβαὶ ρεᾶςς γεργοβεηίβ ἰαῖοσ ἰάθαὶβ 
(οἰ. 15. 467 653); (2) ἴδε τβουρπῖ οὗ ν5.3: 5 Ὧδ8 πὸ ῥδγα!]εὶ ἱπ ἴῃς ϑβἴουυ οἵ 
Ἡοϑβεδ᾽5 τηδγγίαρε, ψἘΪΟ ἰβ ἴηε Ῥαβὶβ οἵ σβαρβ, 1-.; (3) ἴῃς νοσαρυϊδτυ ἀπά 
ΡὨγαϑθοΪορΎ οὗ ν.}Ὁ γε Ἵοπαιαοϊογίβιϊς οἵ ἃ ἰαῖοσ ἃρθ; ςἴ, ὅπ. 93 [,ν. 2637. 
ΕΖ. 3425. 15. 1106. 2.9. 24 Ζς, 910, (4) ἃ πον πιεῖτε δηά βίγορῃὶς βίγσυοΐατςε 
Ἄρρεᾶσ. Νον., ἴῃ ἢΪ5 Ζωζεηἠγελοβνηιρρονι ἤεγαείς ἐπ ΟἷὉ7 “4:ονν. Ζείΐ, Ὁ. 43, 
ὙΠ άγαννβ Π15. δαυ] ογ νἱονν (Παὶ ν58.39.256 ἀγα ἔγοπὶ δῃοῖπεσ ἢδηὰ, δηὰ βυρροἌῖβ 

ἴδαϊ {ΠΟΥ σοπῆς ἴγοιῃ ἃ ἰαῖϊε υἱΐεταπος οὗ Ηοβοα; ἰῃ Νον.32, βονενογ, ἴδῃς 
Ἡοβεδηΐὶς δυϊμουβῃΐρ οἱ ν.20 15 οὔςε τῶογε δρϑηαοῃβά. 

Ἀ 
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20. ὍΝ] Ὁ ὑσν; 80 “6, Βο[ἢ τῷ γοῦν (δ5εδ.). --τ ὈΣ39Φ 5] (ὃ κατοι- 
κιῶ σε; 51Π}}]8Υ]Ὺ Σ., Θ., τεδάϊηρ Ὀνρϑθλη (Οεῖ.); ᾿Α. κοιμήσω αὐτοὺς. --- 

21. ὙΓΦ.Ν] Σ. λήψομαί σε; Ὦ ΛΛλ5)Ό 0). τ ΘΟΦΌΣΥ ΡῪΣ2] Α ρῖοββ (50 Νον.), 

ἱποοιρστυουβ ἰὼ υἱονν οὗ οοπίοχί. --- 332, ὙΤΝ ΠΡῸ]}] ἘΠ δὦ “ες φιῖα ἐρῸ 

Δονρεέρεμς, ΒΔΌΥΪ. (Οὐ. “Ὁ ὮΝ 12, ὩΟΥ οοττοοϊοα ἴο ἄρτες ψῖ ΠΡ. Οἵ. πξπι 
Μασῖϊ, 923). 

20. 415, 7 τυ »Ὰ7αζε ον “όσον α εουεπαρπ τοῖζὰ τὼς ὄεαςξ, ἐεκ.ἢ 
Τῆς Ρῥγοῃοῦῃ γαίουβ ἴο [β5τδϑὶ; δηά, ποῦν, Ὀδίννθθη [5Γ86] δπά τς 

Ἰονγεσ νου] οὗ δηϊγηδὶς 4 οονθηδηΐ Ψ1}}}] Ὀ6 Θϑιδ Ὁ] 56, [86 Θβϑθῆσδ 

οὗ Ψψηϊοἢ ΜΗ] θ6 ρεᾶςε Ὀεΐνψεθη τηδη δηᾶ δῃϊτη8]5. [τ5ϊ βυςἢ ἃ 

σονοηδηΐ τεϑίσδι ηρ ἴ86 Ὀοαϑῖβ ἵγοπὶ Ὠδγγηϊηρ [5γδοὶῖθϑ, Ζεο. αἰ 

Τορσοβθηῖβ Ὑδην ἢ 85 Ὀγοακίηρ ; οἷ. 4]158ο ΕΖ. 3455. ϑυοσῇ ἃ οονϑ- 

Ὡδηΐὶ Μγ»͵ὰβ ΓΑΊΠΕΙ δὴ “οσαϊηδησα " [ἤδη ἃ “{τϑαῖγ " ((ῃεγῃθ). [5 

ἴπογ6 Πεῖα δηᾶ ἴῃ ρσορθεοις τοίθσεηοθϑ ἴο οἷοβε σε δι οηϑἢ]Ρ οὗ 

δηΐπλαὶα δηᾶά τηδη (οἴ, Νὰ. 2251: Ἰς. ττδϑ 6ς 5 Ὁ. ςΞ3’ 6ση. 15 
ἘΖ2. 3472) ἃ βυγνῖναὶ οὗ ἴῃς τοϊδηγίϑεῖς σοησδρίίοη ἱηνοϊνίηρ ἃ Ὀεϊτοῖ 

ἴῃ ἃ Γ64] ὈΪοοά οοπηθοιίου ν ὅ --- 4π4] 1ὼ16 στο απαὶ ζὰε “τυογὦ απᾶα 

τυα» 7 τυίζ ὀγεαξ οἱ οὗ 14 ἐπα  ΤΏσδτα ν1}}] θῈ ρεᾶςα κεν θα 

Ὀεούνθθη στδοὶ] δηά οἴδμεσ πδίϊοηβ (5. 465 γ)63 [ε. 405 15. ο). αν 

(οἴ. 17), ἱποϊιάϊηρ, Ἔνεγγιῃηρ τῃδὶ το]αῖθβ ἴὸ Ὀδίο]ς, ἰ5 ἤθτα Ἰοϊηθα 

ΜΙ ὀγεαξ ὉΥ Ζουρτηα. ΤῊΪΒ5 ἰαΐα Ἂχργοϑϑίοη πα δηδίορὶθβ 

πῃ 15. 2 ΜΙ. 4 6. 225 23}. --- 454 7 το »ιαζε ζάερι δἔωη ἀἶρτυπ 
ἐη ταγείν.----21. Υεα, 7 τοῖδ ὀείγοία ζάεε ἐο νιὲ γογευεν] ϑεσυγγ δηά 
σοηβάθδηςε ἃτα ἴῃς ρτεαῖ δηάβ βου ρῆϊ ἴῃ ἴη6 δα πη η]ϑιγαϊίοη οἵὗἁ [ῃς 
Δῇδλίτα οὗ ἃ παϊϊοῃ. 70. ἦε ἄστυ 14 ταΐεῖν (οἴ. 10. 118 15. τ45 
1,ν. 265) 15 τὴς πεῖνα δηά ομ κα ἀδοὶρσπαιϊίοη οὗ σοπιρίεῖο 55υτγ- 

Δῆς6. Βαυῖ, ἴῃ οτάδθσ ἴο βίγεηρίῆθη ἴῃς τπουρῃϊ δηά ἴο Ὀτίηρ ἰΐ 

ἰηΐο πατίοην ἢ [ῃς οοηϊοχῖ, ἴῃ6 ΨΥ Γ ροθ5 ὈδοΚ ἴο ἴῃ6 ἤρυτα 

οὗ Ὀεοίσοῖῃδὶ δηά τηδιτίαρα, ἃ γι οησ ἢ] ΜΏΪΟἢ, ΠΟΙ͂Σ, 5}4}} Ιαϑὶ 

τὨσουρθοαυΐ 41} τἰπγε (ο. 76. 4155 57 1ς, ς45 0), -- 5 δίπάμεες ἀπα ἱπ 
»97.2} Τῇδ ρῥτεσεαϊηρ ψογάβ, ἐπ γιίρλίσοωδηεος πα ἦηι γμάρνιεη, 

ΔΓΕ ἴο Ὀς οτϊτεα 85 ἃ ρἷοββ (9.5.), βίῃσθ [ΠΘΥ̓ δῖα βϑυρεγἤαουβ ὉΥῪ 

(Π6 546 οὗ ν.3; δὲ ἱπδρρὶοαῦϊα ἴῃ ἴῃς 5ἰτοϊθϑι βθῆβα ἴο ἴῃς 
ἤρυτα οὗ Ὀείτοίῃδὶ] ; ὑγεβεηῖ, 845 ἴοΥ ϑίδηά, ἃ ὈΪΖαῦσγα διστδηραγηθηῖ 

οἔ τδουρῇϊ; ἰηϊογίοσα νι τῇ ἃ σπχοοίῃ β:Γορἢϊς βἰγυασίυσε ; δηά οχ- 

.“ Οἱ, Οὐυηκοῖ 5 ἀδίδηοα οὗ ἴῆ6 ραηυίποηο58 οὗ (ῃϊ5 νεῦβα οἱ ἴῆς ατουπά οὗ ἴῃς 

δηι αυΐγ οὗ [ῃ15 οοποερίίοη, σερμεςὶς, Ὁ. ΙΣὩ. {Οὐ Κὅ. δι,4, 122 ἴ, 
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Ῥ͵Γ655 ἴῆ6 τπουρῃϊ οὗ ἃ ἰαῖοσ ρεποά. ἙΕῸΓΣ τῆς τηδηϊοϑίδτίοη οὗ 

Ζίπάπεος δὰ 1972) Οὐ ἴῃς ραᾶτῖ οἵ σοά ἴο [9γ86], οἷ. 15. 14] 0} 

490" «45 ε. 41:Ὁῷ Ἐκ. 4055.-- 22. 7 εὐἱἶπ δεγοϊὰ {ῴξεε Ὁ »ις ἐμ 
) αι ἐγ έμεςς, ἀπά ἕο τἀαί ἔποιῖν Καλιυελ ὙΠε τὨγὶςε- τερϑαῖεά 

βίδίοσηθηϊ οὗ Ὀεϊσγοίῃ 4] τλδῖζος 1 Ὀοϊῃ διηρῇδίς 8δηἀ Ξοϊεηη. 2.σ72}- 
7) μύσος ἴίτοτη ἴῃς ἔπι οὗ Ιϑαϊδῇ (οἴ. 15. 11Ὁ) μα Ὀδδη οπε οὗ 186 
οἤδγδοίοτϑιοβ οὗ Ὑδηννθῃ τποϑὶ γε ΘΠ αὐγαὶ ὩΡΟῺ ἴῃ ἢΪ5 τοΪδ- 

Ἰοη ἴο ΏΔη. ΤὮῆγεο ρἤϊβ Ψ1] ἴἢ5 Ὀ6 Ὁτουρῇϊ ἴο 5γᾶ6] 85 Ὀγ δ] 
εἰζϊ5, ν!]Ζ. ἰΙονθ, τθσουΥ, δηα (δἰ ] 655, ἀηα 85 ἃ τοϑυϊὶ [5γδο] τὴ ϑ 

ζροιῖν γαλευεὴ (οἴ. 4). ὙΤῆε ουδίοπι ΟΥΒΙΏΔΙΙΥ ψγὰ5 ἴο ΡΑΥῪ ἴδε 
ἄοντΥ ἴο ἴῃς ὑτιἀ6᾽5 ἔδυ (οἴ. στη. 342) 45 ἃ σοτῃηρϑηβαίίοη ἴογ 
[6 ἰο55 οἵ Πδσ ἰαῦοσ ; ἰαῖεσ [ἢ15 ἀόυσυ σὴς ἴο Ὀ6 τερατάςα 85 ἴῃς 
Ῥοϑβϑεββίοῃ οὗ ἴῃς νῖΐε (οἴ. στη. 1.5) ψὨΙΘΙ ρῥγον δὰ ἴον ποῖ πεϑᾶςξ 
ἸῺ ο8456 οὗ ἢοσ ἢυβραηά᾽5 ἀδδίῃ, οὐ ΛῸῚσ ἀΐϊνοτοα νιτουΐ ἄθα σΔυ56." 

Τῆς ἔδοϊ [παῖ της ριῆδ οὗ Ὑδηῆν εξ ἤδῦθ γὸ 41} ϑυοἢ ἂ5 νουϊά τεηά 

ἴο [6 Παρρίπεϑϑβ οὗ [5:46] τῇδ καϑ 1 ονϊἀδηῖ ἴπδὲ ἴῃς ἰαῖεσ τηδγείδρε 

οὐβίοιῃ 5 αἰ υἀρὰ ἴο«Ἷ Ἐνοιγτίηρσ ἰ5 σίνθη ὉΥ Υδῆνει, δηά 

ΠΟΙ Ιηρ 15 ἀδκοα οὗ [5γδ6] ἴῃ τοίυγῃ. 

20. γΧ] Τῆς οτάϊηαγν ποζὰ ἴοσ ἴῃς πηδϊκῖηρ οὗ ἃ σοονεηδηῖ; ἴδε οτγίρίπαὶ 
αἰσηϊβοᾶπος οὗ ἴῃς εἐχργεβϑϑίοῃ ΠΊΔΥ ὃς 56εῇ ίγοῃῃ ἡ. 1510 76. 3418, ΟΙΠεΣ 
Ῥβταβεβ υβεὰ οἵ πιδκίπρ ἃ Του. ἃγε ΓΙ 22 ἽΝ, [ε. 3419; ὃ ΓΥῚ2 Ὅ22η, Ππ. ΟἿ; 
ὮΝ ὨΥᾺΣ ὈΥΡΩ, ΕΖ. 1653, ΓΝ ὉΨ, 2 5. 2356. ΤὨς Ὀτεαϊκίηρ οὗ ἃ οον. 8 ἐχργοξβοὰ 

ΌΥ͂ “2 2», [οβ8. 71δ; “Ἴ2 ὙΠ, 18. 245; “3 π, Μα]. 210; “2 ὉνΌ, 2 Κ. 1γ]δ, ---- 
Ὁ»] ΤῊ ϊΪ58 ῥτερ. οἴϊδῃ [01]. Γν2 Γ5, Ὀυΐ ὃ δ τιοσε ἐτεᾳυεηῖ; οἴδος ρτορ8. υβεὰ 
ᾶτο ὯΝ Δη4 7.2. ὉΡ ἷ5 υϑεὰ ἢ [86 βτβῖ ἴννο πουῃβ δε, δηὰ υπάοιβίοοα ἢ 

τὰς (Ὠὲτά, -- ΠΎΦΟ ΓΤ] Τῆς ρῇγαβϑε υβεὰ ὈΥ 7 ἰῃ ἴδς οτεδίίοῃ δοσουπῖ, αη. 2}; 

οἴ. Ῥ᾽5 γνδ γπ, ΟἹ. 135. --- 391, ὙΦ Ν] ὙΠ ἴῃς οἤδηρε οὗ ἤρυτε ᾿ξ Ὀεσοπιο8 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ͂ ἴο οἤδηρα ἔγοπι ἴῃς 14 ρΡ]. τὰ. Ῥγοῃ. οὗ ν.39 ἴο ἴῃς 24 ίεδτῃ. 5ρ.; δὺγαρὶ 
ομδηροβ οὗ [ῃϊ5 Κἰπα ἅττα ποῖ ἱπίσγεχιδηϊ, ἐν. 25: 18 45 Οη. 49) 5.84 Ὁ, 3214 4.1δὲ; 

εἰ. Κῦ. 5,411. 228 Η΄. Τῆς τὨτοοίοϊ οσουγτοηος οὗ ἴῃς νῦ. ποῖ ΟὨΪγ δά 5 ἐπηρἢδ- 

δἷἰ5, Ὀυϊ 4150 αῇοτὰβ ορροτγίιπῦ ἴο δά α βενοσαὶ δάνεσγἰδὶ πιοάϊβετθ ψὶϊβουῖ 
οὐπιδοτίηρ ἴῃς βοηίθηος; οὗ, Κὅ. 5,1), 2098. ---᾿ ΡἼ12] ΤῊΣ Ῥτορ. ν} [ἢ 15 δηὰ 

ἴο1]. που 15 2 οὗ ῥγίοβ, ψῃῖς ΒΒ ἀϑυδην ἕο! ον ΦῸΝ ἢ ἴῃς οἱῆ οὗ τὰς ὑγίάς, 
Θθ.Ξ 

ΤΏε οτἱρῖπδὶ ἔοτος οὗ 2 ΨῸΝ 15 βεεῃ ἴῃ Ατ, ων ̓, α΄  ηε, 2γ σε. -- 98. ΤΌΝ Α 

ΠΟΙΙΏΟΣ ἔοτγσηδίϊου ἔοτ αὐϑὶ. πουη5; οἴ. 3.22» γερὰ, ΤΡ, δωγίαῖ; ΠΟΥ, 

γμάδ, Ὠμλρα, ἀεαδέρρ, Βαγίὰ, ΔΛ. 8. ὃ 82 4. 

Φ Οἱ, Ῥαίΐεογξοη, “" Μαγγίασε," 28. Βεηςζ., " Ματστίαρε," 8 8.; Ἑ. Ε. Ηαγρεσ, Οσάς 

97 ἴανενεμναδὲ (1904), ΡΡ. 49, 57, 63 Η 
{80 Νον. 
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,. γαλευελ"ς γεῥοπσέ ἐπ “αὐ ὥυε, 255.5.---- “ 7εζτεεὶ (15- 

8 6}) 45κ58 ἴῃς ῥἰδηΐβ ἴο ψεζγηϊηδία ; ΠΟῪ 64]}] ὑροὴ ἴῃε δαγῖῃ ἴοσ 

115 ἠαίς65.; [ἢ6 δαγίῃ Ὀεβϑθθοῆθθ ἤδάνθῃ ἴοσ σταίη ; ἤδανθῃ 50Ρ}]1}- 

οδίθβ ἔοσ τῇς αϊνίῃθ ψοσὰ ψηϊοἢ ΟΡΘΏΚ 15 βϑἴοσεϑ, δηα Ὑδῃηνεῃ 

Γοϑροηάς ἰη [αἰ πι] ἰονα.᾽" ((βΒογηο). 

ΤὨϊ5 δά αἰτίου σοηβὶβίβ οὗ ἴτας βίγορἢεβ οὗ ὑγίτηεῖου τηουοιηεηῖ, οὗ 4, 3, ἀηὰ 

4 ᾿ἴπεβ. [118 Ἑομαγδοϊεγιβίϊοϑβ ἃ8 ἃ ρίεςς ἃγε οἷεᾶύ δηὰ Ὀεδυϊ ᾿ΒουρΒῖ, δὰ 
Ρετγίεςϊ, τι ϊϑιῖς ἰογπὶ, [6 τηρεῖτε Ὀεΐϊηρ ταρυΐαγ, ἴῃ6 ῥϑγα]]ο] πὶ ργορταϑβῖνε, 

δὰ [ἢς 5ιγορῃϊς βἰγυοΐυτε βϑυγηπιοίτγιοαὶ; οἴ. ἴῃ ἴῃς α81 ἰἰπε οὗ Ἄδοὶ βίγορῆς 

[ες ργεοηου (οἰϊοινεα ΌὈΥ ἃ νὈ. οἵ βαγίηρ. Βοῖϊῃ [πουρῆϊ δηά ἔογτη γε ΒΙΡὮΪ 

Ῥοείῖο. [ζ 158 ἔτοπι ἰδῖεσ {ἰπ|6ὲ5 ἰπδὴ ἴμοβϑε οὗ Ηοβεοδ (980 Νοὶζ; Μαγῖϊ οπιὶΐς 

2,δὺ-3δὴ). 85 5 8εεὴ ίτοιαι : (1) ἴδε ίδοϊ ἴπδἰ ᾿ξ σοητεπιρίαῖεβ ἴῃς [1}} τεβιογαϊίου 
οὗ βγδοὶ ἴο Ὑδῆνε β ίδανοσ; (2) ἰδ Ἄβϑομαϊοϊορσίοδὶ ρῆτγαϑθε ΜΙ ὉΥ 2 ἣν, 

ψνὨΟἢ Ῥεϊοπρβ ἴο ἰδῖεν {ἰπι65; (3) ἴπε υϑς οὗ ΠΣ», νν ὨΙ ἢ ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ [15 5εῆϑε 

ΟἿΪΥ ἴῃ ἰαῖα ραββᾶρεβ, Ζ. . 149 Ῥ5. 6ςδ Ες, τοἶϑ; (4) ἴῃς πιαϊοτ! αὶ! ἰϑεῖς Ὁ] βϑίησε 
βΒροΐίδη οὗ βεζε ψῆῃϊο ἢ ᾶζὲ ποῖ ἴῃ Κεερίηρ ὙΠ [Π6 βρίτϊΐ οὗ ἴδε ἰεδοδίηρς 

οἵ Αἴηοβ δῃὰ Ἡοβεα; (5) ἰῃ6 πὸνν πηεῖσε δηὰ βίγορῃϊς βἰσυσίασε; (6) ἴδε 

Ρτεβυρροβίτίοη οὗ ἴῃς οχὶϊε σοπίαϊπεα ἴῃ ν.25 6, 

28. Ἴ»Ν} Ὁ, ἀαῃὰ ϑυζ.. εχ. οὔ. ἴς ἤγβὶ (50 δ͵5ο ὅ6"Ὁ., Οοτὶ, Μαζί). - 

ῶδ. ΤΙΣ] δ. ἸΠΩΡ (90 ΒδοΒ., Νον., Οεῖ.), ἴῃς 508. τείεγσίησ ἴο ὈΝΡ". 
- πον ῸΡ}] 46. οἵω. ἥν. -- Ὁ Ν] (δ. κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ, αὐάίηρ πτν (το 
αἰ5Ξο ΗΔ].); δο Ἐ᾽, ὅγι.. εχ. 

23. 7 εὐἱῇ] γεςβοναῖ το Τλε λεαυεης ΤῊΣ ρει ἴοη ἔτοπι [5γδεὶ ἴοσ 
ῬΓΟΒΡΟΙΙΠῪ σομλε5 ἰαϑὶ οἱ 4}1 [σουρῇ ἴῃ6 ἤδάνθηβ ἴο Ὑδηνθῆ, ψ 80 

16 ἴῃ6 ἰουηϊαίη πεδά οὐ δυϊμοῦγ. Τῇθ τοργεβϑθηϊδί οὉ 15 ποῖ 

ΤΏΘΓΕΙΥ ροεῖϊςαὶ ; ἴογ 1 γᾶς ἴη6 Ῥορυΐασ Ὀδ] οὗ τΠαΐ Ταϊῃ δα ἀεν 

οδῖηδ 845 ἴῃς ἀϊτεςῖ ρ5 οὗ Υδῆνεηῃ. [{ νὰ5 αἵ ἢϊ5 σοτητηδηά τἢδὶ 

τὴς οἷουάς ψεῖα ορϑηξα οσ γτειηδιηδα οἰοβεά ; οἷ. Αἴ. οἷ 7ο. 4} 
ΕΖ. 3455. Ὁ. ,47}", αἷἰδο Ὠϊ. 2833 1». 26) ---24. 45πὼ Δεν «ἀαζ γε- 
“ῥομαῖ το 7ε:γεο 7] Τῆς οογη, ψῖης, δΔηα ΟἿ] νν}}] τεβροηῃά ἴο 15γϑδεὶ, 
ὮδΙα οδ]]6α [6 Ζγθοὶ ἢ τείδεγθησα ἴο [6 τῃοδηϊηρ οὗ ἴῃς ποτχά, 

Οοά τοῖς; εἴ. ἴῃς. υ56 πηαάς οἔὗἉ ἴζ ἴῃ ν. 3, --- 25. 45»π4 7 το τοῖν 
λὲν μηπίο γό ἐπ λέ φηα  (ἰ. 76. 217. 3. 7εΖτγεεὶ Ξ ἰϑγαεὶ τοβϑιοτγεά, 
16 ἴο Ὁ6 ΒΟ ρδῖη ἴῃ ἴῃ6 ἰδηά, τῃϊς [ἰτ6 υηΐο, 2.5. ἔοτ, Ὑδηνθῆ. 

ΑΙΙ Ιϑγδϑὶ, ἤθσονοσ ϑβοαίοσθα, ΜΠ] τοΐυση ἴο ἴῃ6 Ἰἰδηά οὗ {Πεὶγ 

δηςσδβίοιβ. Τὴ Ρρυγροβα οὗ ἴδε βονψίηρ 15, οὗ σουγθο, [αὶ [ΠΟΥ ΤΏΔΥ 

Ὁπηρ ἰοσίῃ {ταῖ. -- 7 τοῖν ἄαυε δίζν μῤοθ δε τρ- δί εα οπΦ]Ὶ ΤὨς 
πᾶς οὗ 18 ἰ5. εσα σενογβαά, --- 454 19 ποί-»γ)-εοῤίς 7 τουῖδ 5αν, 
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ἕδον αγή' νιν 2εοῤί]ὴ Τῆς δηλ οὗ 1" 15 ἱΚεννβε σενοσβθά. -- 4πᾶ 
λεν του ταν, άσω ἀγί ν»|)})7 Οσα 1 5186} 5 σοηίεββίοῃ ; οἴ. ΖῪο. 13 
Ἐοια. οἷ « Ρεῖϊ. αὶ 

235. ΝΥ ὈΝ2 }}] Εοσ ἴῃς υ8ὲ οὗὨἉἍ 1198 ρῆταβε ἴῃ οἴδμος ἰαῖΐς ραββαρεβ, οἵ, 
ν.18 70. 418 ΜΙ. ς9 Ζςο. 132, ΟΙΒεῖ Ρἤγαβοβ οὗ βἰπιῖϊασ ἱτηροτῖ ἅγε : ΓΛ ΝΊΠΠ Ὁ7}2 
(Ζε. 131); ὈΝΔ Ὁ) τ) (Αἴ. 913); ΝΠ ΠΡ πλπὶ (Αἴὰ, 5}8); ἸΏΝ ΤΛΠῚ 

(7ο. 33); Ὁ" ΓΥΛΏΜΣ πη (25 ΜΙ. 4,). ποτ» Ν] Ἐσδρεαϊεά ἔοσ ἴῃς βαΐςς οὗ 
τ βεϊοτὶςδὶ οἴδοϊῖ; ἴο οὔμἕτ ἱξ οὔςς, 85 βοτης 40, 5Ρ.0115 [8 τγι πη οὗ ἴδε ρᾶββαρςε, 

δια τοῦϑβ ἰὶ οὗ 115 αἰ στ ΕΥ̓ 1π βοῖης τη θϑϑυγα. --- Ὁ51] Ετοῖῃ [ἢ ]8 Ροΐπϊ οὐ ᾿Βγου ἢ 

ν. ἴῃς οἴαυπε5 ἃγε 81} οἰγουτηβίδηϊαὶ, ἀερεπάϊηρ ὑρου ν.335, 

ΕΞ. 7 γαοῖες υασί πρρπόσνε, μη ]16] ας ομό γαρεῖν ρας Υαλευελ, 

αρα υἱοίογίος ἀραΐηδ αὐ φρερηῖδς; χ᾽, --ἾἼὴ τῇς {αΐαγε τπι6, 

1586] 5 ΠυΊΌ6Γ5 Ψν}}} θ6 Ὀεγοῃά οδἰου]αίίοη ; ἰῃβίεδα οὗ δϑίτδηρε- 
τηθηΐ ἴτοπὶ Ὑδῆνθῃ, ὯΘΣ Ῥδορὶα Μ|}] θ6 γτεοορηϊζθα ἃ5 ἴῃ 6 505 οὗ 

ῖῃε ᾿νίηρ σοά ; δηά ἱἰπϑιοδα οὗ βοῃϊβηι θεῖο Ὡοσίῇ δηὰ βουῖῃ, 

6 τα Ὑ}}} Ὀ6 υηϊϊοα δοίΐοη τγοϑυ ηρ ἴῃ ν]οΐοσυ ον συ 411} Ορροβεῖϑβ. 

Ὗνε Βανε Πότε ἴγχο 5[ΓΟΡ ἢ 65 οὗ ἔουτς ᾿ἰπ 68 εδοὶ, ἴῃ ἴῃς ρεπίδτιησίου πηονοπιδηί. 

ἙΔΟΒ βίγορῃς σοῃῖδίπβ 8} ἱπιροτίδηϊ ἰάδα, δπὰ θοϊῇῃ ἱορεῖδμεσ ἔοσπι ἃ βρ᾽επαϊὰ 

ὉΠΙΪγ. ΘΙΤΟΡὮΕ Σ: [15γ86} 5 ἡυπιῦοτβ Ψ}}}} δε στεοαῖ, δηὰ 586 ν}}}] ἀσαΐῃ Ὀδοοτια 

ΥλὮν ἢ 8 ρεορίε. ϑίσορῃε 2: ὅ8ε ν}} θ6Ὲ γτουηϊϊοά, δπὰ τ 8 ΘΔ] οα ἴο τηϑοῖ 

4}1 ἐποτηῖεθ. ΤὨΪ5 ρίεος [85 Ὀ6 6 γοσορηϊζεαα ἃ5 ΟσΟΌ ΡΥ ΩΡ 8 ἱτηροββίῦϊε ρΐδοα, 

δηῃὰ Πᾶ58 θεδῃ ἰγδηβίοεσσγεα ἴο ἴῃ6 δηὰ οἵ οἴδρ. 2 (8.0 Ηεϊϊρείη, 714 “7 σον ϊεαὶ 

4ῬὈοο»} οὗ δε 4πεΐορ Πεόγειυς, 11. 12ς ἔ.; 851., Καα. Φ »4, 11. 210; (ῃε., Κὅ, 
Εἰ», Ου., 645., Οεἰ.). Το ρστουπάβ ὑγτρεὰ ἔοτ [πὶ5 αἀτὰ ἴῃ ἕδοϊ ἴΠδἱ ἰἰ ἀνοϊά 8 

ἴῃς δργυρί ἰγϑηβιιίου ἔτοτῃ [γθαϊ ἴο Ῥγοπ)ΐδε ἱηνοϊνεα ἴῃ ραββίηρ ἴζγοπι 19 ἴο 
21; ἴδς Ὀεῖζογ σομηδοίΐοη βεουγοα ἴῃ ρῥἱδοὶηρ 21- δίϊτεγ [Ὡς ῥγοτηΐβοβ οὗ 239-35. 

διηά (ἢς νετῪ σ᾽ λας διταηροιηεηῖ ἰουπὰ ἴῃ οπι. 9525΄. Ὥστε [μ 656 νοσβοβ 81 

ᾳυοϊεά., Βαυὶ ἰξ 18 βυρετῆμπουϑβ αἴϊτου 225, Βεΐηρ {π||6 τότε ἴδῃ ἃ γερο το οὗ 

ν5.5. 5 [ἴ υϑὲ8 ΤΌΝ (ν.8) ἴῃ δὴ αἰϊορεῖμες ἀἰβδγθης βθῆβε ἔγομι ἴπαΐ ἴῃ νβ.39 

διὰ 25. ὙΟΡ ΓΝ Ὁ 5 ρίνθῃ ἃ ἀϊδεγεηῖ ἱηϊογργοϊδιίοη ἔγοτη ἴδδϊ ἰῃ ν.2δ. δπὰ ἴΐ ἔοττηϑ 

ἃ ΥΕΤῪ ΡοΟΥ ἐπαϊηρ ἴος σμδρ. 2. [ἰ 15 Ὀεῖϊϊοῦ ἴο γεαῖ ἰδ 88 Δῃ εῃτγεὶν Ἰδαῖον ρίεςος 
(Νν»ε.; 518. Ο Δ. ς77; ζο. ΖΑ ΎΨΟΝΤΙ. ,ὃς, πὰ ΣΦ ρδ. 172; Οἰοβερτεςοῃί, 5εΐ- 

“γἄρε :.7. γεεαϊα γέ, 213 6{.; Οοτί, ΤᾺ 7. ΧΧΙΝ. 358 ΄.; 1οἷι.; ΟΒε. ἴῃ ΜΕΘ. 

}γοῤά. Ῥ. χν]]!; ΝοῖΖ, Νον.; ϑεδβϑεηδηη, 32; Ὠλδ. 28. 11. 42ς; Μαειΐ, 58. 

2122; Οτίπηπι), Ζέζμγ. 4 ῤῥεπά,, 6χΧΆ Π.); Ὀεσδυβα, ἴῃ 115 Ῥτεβεηΐ ροϑβιτίοῃ, ἰΐ 

Ὀτεακ5 ἴῃς σοπηδοῖίοη, ποσ οδη ἰΐ Ὀς 541ἰβίαοϊςοτ!Υ ρἰδοςα οἰβεννῆογε; [Π6 τοῖοῖ- 

666 ἴο Γυάδῇ ἰ5 βυβρὶοίουβ, ἴῃ 6 τεβὶ οὗ (πε Ἑςδμαρῖες βρεδιίηρ ΟΠΪῪ οὗὨ 15γδεὶ; ἴἴ 

ῬΓΕΒΌΡΡΟΒ698 ἴΠς 6χ]]α (ν.2); 118 νἰβίοη οἵὁ 15γας}᾽5 [αΐατγε ρᾶ5565 Ὀδγοηὰ Ηοβαδ᾿β 

Βοτίζοῃ; [ες ἰγοιηθπάουβ ἰπογεδβθα οἵ 58γ86] ἰ5 ἃ ἰδῖεσ Ἄβομῃαϊοϊορίςδὶ σοποαρ- 
ἴἴου ((. 2217 3213 19, 4819), δπὰ ἴξ ἀϊβειβ ἰπ ροεῖὶς ἔογηι ἔγοτι δνοσῦ οἴμεῦ 
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ϑοοίΐοῃ οὗ [Πἰ8 σμαρίοσ. δ. ρτ ἢ (70... ΝΊ. (1803) 298) Ἰοΐῃς 2ϊἴ- 5 ἴο επὰ οἵ 

σΒδρ. 3, Ὀυϊ τυῖεβ οὐἱ 4δ, 21, ἃπὰ 23, ἢ ἴῃς ἐχοερίίοη οὗ ἴδ6 ἰαϑὶ οἴδυβε, 

ὮΥ ΟΥῚΣ 52, 88 Δ 6Χ! ]ς ἱπιεγροϊαϊίοη. (ὃ δπὰ 45 ρίνε νβ. 1.3 [ο σῇδρ. 1:ἱ, δῃὰ νυ 
ἴο οΒ8Ρ. 2. 

1. πνη17 (Θ ἀπὰ Κ', υβε ρα5ῖ ἴεπεδς, ομαδηρίηρ ἴο ἔαϊ. ἴῃ [6 βεοοῃὰ ππι, Φ, Ὁ 
τηϊϑίαϊκο, Ἰηβετῖβ περαῖΐνα. Οτ. βυρρεϑίβ (ΒΞ ἰπβεγίΐοη ἤστγε οὗ 15. 255 (Μ|. 41:5). 
--- 02] Ὑτδῃβ8). ᾿ς ΟΤΑΠΥ ἴῃ 4}} νοτβίοῃβ, νἱΖ. ἐρε 2 2έαεε τυάφγο, 85 ἱπιγοάποες 

ἴῃς δροάοϑβι5 τὶ} Ζέεγε. ---ὃ. ΦΝ] Θ ἀρχήν; 80 Ἐ,. --- ΠΝ} Ὅτ. νου]ὰ αἀδὰ 

Ὦοτο: ὈΝΡῸ ΓΌΡΣ ὈΣΛΣΝ ΟΡ ὙΣ21, τ 8. ὈΣΩΣΝ .ος Ὁ5ΠΝ7 Ἐδαά Ὀοϊἢ πουπς 

ἴῃ 57. ἢ} (Ὁ δπὰ Κ, (5βο ε., Νον., ΟΚ. 9ο6, Μετ). Οεῖ. τεϊδὶ 5 Η]., δαὶ 
νοοΔ}1268 ἴῃ6 βεοοπὰ που, Ὀφυγτιν᾽. --- ἋῺ Ὁ}}] ΒΑΟΒ. τεδὰς τ). δῃὰ νγουἹὰ 
ἰτϑηβίες ἴῃς ψῃο]ς οἶδυβε ἴο ἴΠ6 σοπο]ϊυδίοῃ οὗ 16. 

1. Α4ηὦ 1 «λαζ εο»ιο ἐρ βα:ς Τλαΐ 2:6 περιδερ οὗ 1: ἐλέϊάήγεπ οὗ 
7 γαεὶ τλαδὶ δ61] Τὶ ἰ5 οὗ Νογίδμογῃ [5τα6] [δὶ ἢ βρεᾶῖκβ," ἴοσγ ἰὴ ν.ἦ 

7υάδῃ 15 ἀϊπι!ί ηρυ]δῃεά ; οἷ, α'5ο τ" 7. - Ας “6 ταπά οὗ 1λε “εα (ΓΙ. 

αη. 14} 22}7 4.212 705. 11΄ 15. οὔ, ῬῬτοβροσ υ αἰνναγβ ἱπου 65 
Βυγῦεῖς ; οἴ, ΜΙ. 212 15. 48} --- 7πεεαα οὗ ἐξς δείπρ «αἱάα  Βειτεγῖ 

ἴδῃ ἡημ| τε ίαες τυλέγε 1’ τυᾶς ταἱαά, ΜὨΪΟὮ Πᾶ5 ΤΊΔΩΥ ΘῸΡΡοτίετϑ. ἢ 

- Κ αγε “ πού »ι) 2εοῤίς"᾽ Ὑῆὲ ἤδλθ ἀδϑιρηδίηρ πεῖς δϑίγδηρο- 
τηθηΐ ἔτοτῃ Ὑδηνεῆ (15) Ψ11] πο ἸΙοηροσ Ὀεὲ υϑδεα4. [Ιῃη ἰἴ5 ρἷδος μ}} 
δ ρίνοηῃ ἴο ἴπθιι ἃ {{|6 ἀδηοίηρ [ἢ6 οἸοβοϑὶ ἰδ ον ὮΡ ἢ ΒΩ, 
νἱΖ. “ῶὲ6 τοις 97 4116 ἤοϊΐηρ Οοα Ἴ, ποῖ 5οὴβ8 οὗ [:ἀοἱ-οάβ. ΤΪβ 

Ρῆγαβα (ςΐ, τ 5. τη Ὁῖ. ς 5) Ἰποϊυάεβ ἵννο ἱπιροτίδηϊ δ] πγθηΐϑ, ΥἹΖ. 
(1) “οης (εῖ. Νὰ. 219 Μαὶ. 2.1) οἵ Οοά, ἴῃ δοοογάδηος νι ἴπε 
Ποιητοῦ ϑοπλϊτίο σοησδρίίοη ἴπαὶ ἴ[π6 πιο 8 ἴῃς οἤδβρτγίηρ οἵ 
(η6ς ἀεοῖῖγ; ὃ (2) ἴδε δχργδββϑίοη ἤἔγέηρ Οοί, {.ς. ἃ ροὰ νῇο ἰ5 ἴδε 

ἰουῃιδίη οὐ βουγος οὗ 1ἰε (εἴ. Ῥ5. 427 842) ; ἢετε υϑεά ἴοτ (ἢς ἤγοϊ 
{πα (ἐχοθρῖ ρουπᾶρϑ ἴδς υ56 Ὁγ ] ἰῃ 705. 239) ; οὗ. 115 Ἰαῖοτ ἀϑᾶρε 
ἴῃ οδίῃϑ, [υ. 8} τ 5. 1433.95.. ρἰδεθα ὄνθὴ ἰῇ ἴθ τηουτὴ οὗ 86 ἀε ν, 

Ὀι. 225 Νυ. 145. 3, εἴο.; Φ. ἐβρθοία!ν Ατῃ. 8.3, ΤῊΪ5 νεῦβα ἰ5 ποῖ 

ἐπι γε ὶγ σοηβίδῖθηϊς τῆ 255, τ.».---ὦ. Α4π᾿ά 116 ἐλ έγεπ οΥ )μάσλ 
απ ἐλε ἐεὐϊάγεη οὗ 7 γαεὶ «λαἠ δέ ραίλεγεά ἐοροίλφγ] ΤῊδ βερατγα- 
τἰοη οὗ ποσίῃ δηὰ βουτῃ αδἱ ἴῃς δα οὗ ϑοϊοήοῃ, δ Βουρῇ Ὀτγουρὴϊ 

δΌουϊς ὈΥ ῥτορμοῖϊς ἱηἤσδηοα (εἶ, τ Καὶ τἰϑ 5 1233) 15 τερασά δά Ὁ 
Ηοβεᾷ (25΄ 8 14.0.1} δηά Ὀγ {πὲ νυϊϊεσ οὗ [ἢϊ5 ραϑϑᾶρα 85 ἰδοίκϊηξ 

ΦΜοτχο,, Ηά,., ϑίπι., Κα., (ς., Νον., Μαπὶ, εἰ αἵ, ; οὐ ἴπ6 οοηίσ,, Ηἰ, 

{ ΚΙ. ατοῖ., ΗἸ., Εν. ΑΝ., ἢ ς., νε., Νον., Μαγκῖϊ, εἰ αἱ, 

Φ Ῥ}, Ὀλδῖῆο, Εοβ., ὕπι0., Κς., Νὰ. ᾧ 5:6. ΨΝΕΘ. δε». 40 ΞΣ 
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ἀϊνίης ἀρρτοναὶ. ΤῊ 8 50 ΐβη), [πεγείοσγο, ψν1}} θ6 Ποα]θὰ (οἴ, 18. 11 
ΕΖ. 4η2). -- 4πᾶ λον «λα αῤῥοῖμ 70» τἀενεκεένες οπς λεαα ] ΤῊΪ5 
᾿Πιοδὰ ἰ5 ἃ ἰίηρ, Ρῥγορδῦὶγ οὗ ἴῃ6 Πανίάϊςο ἔδυμῖγ. ---- 4π4] τὰεν «λαϊ 

0 μῤ ομῇ οὗ τλε ζαμα 1.5. ἴἑε ἰαμὰ οὗ εχὶϊε (οἴ. ΕΖσ. χ,' η Να. 
12}, [6 ψῇο]6 τοίθγοεηος Ὀείηρ ἴο ἴπΠ6 ἔμπης δηά οἰγουπιδίδηςαβ οὗ 
τῆς 5οδίζοτηρ." ϑοῖηθ ῥγοίοσ ἴο υπηαοζβϑίδηδ ρὸ τῴ οἵ τηδσοῃίης 
ἴο Ὀαῖ!|ς (οἴ. Νά. 25 [ο. 15), ἴπε Ἰαπά ἱπ {18 σαϑε 15 Ρ] ββϑί δ, ΠΟῪ 
ἴοο 51:14]} ἔοσ ἴῃ6 ᾿ῃΠΑὈϊ ἰΔηΐβ, νο {πογοίοσα 566 Κ ἴο δηΐαγρε (Ποὶσ 

τουτὶ τον (Αἴ. οἷ 15. ε11} ΜΙ. 4᾽5.18) } Βεβίάθβ, 1ξ ἰβ υτρϑὰ, τῇ8 
δοίηρ ὕὑρ ἔτοιῃ ἴῃ6 ἰδηά οὗ σδρεν!ν σουἹα ποῖ ἢανα ρῥγεςοεάεδά ἰἢς 

ΔΡΡοϊηίγμγθοηΐ οὗ ἃ οουῃγηοη Κίηρ. 5111 οἴμοτϑ ᾧ υηἀεγβίδηα Εργρί 
ἴο δε τείεγγοά τὸ (ςΐ. Εχ. τ δηά υϑεα συγ ο 4}}Υ οὗ 4}} σαρτνγ. 
Νοῖϊοθ αἷἰϑδο πιᾶὺ 6 ἰδκθῃ οἵ ἴῃς ἰτδηβίδίίοη, 2.4) τἀαήϊ ργοῖν κμῤ 

,ρορηε τῴ ργομπα, 1.6. 'ὺκ6 στα δἷϊοσ 1 18 βονδα. ὃ --- 30, σγεαΐ 

“λαΐ δέ τλε (4) οΓ. χχεγεε 1 Τοοες [ἢϊ5 τηθδη ἴῃς ἀδὺ οἵ βοδί(εγίῃρ, ἢ 
ταίοστηρ ἴο ἴῃ6 ἀἰθρεσϑίοη δ Οὖ. ἀοσϑ ἰΐ πηδϑδῃ [ῃ6 ἀδγ οἵ “οευΐηρ 74 

ΟἸοαΙν [6 ἰαϊΐοσ, ἔοσ [η6 πᾶῆηα [6 Ζγθαὶ ἢὰ5 Ὀδθῃ φίνθῃ ἃ ΠΟῪ 
τθδηΐηῦ. [Ι͂ ἴῃ6 ἰΟΓΠΊΘΙ ο456, σγεέαξ ταθϑη5 ζγρίδές, ἴῃ τῆς Ἰαιίοσ, 

εὐργίομσ. Ἔγ 1815 πάη ἴῇ6 νι οΣ Ἔν] 6 ΠΥ ἀδβοσ θεὰ [Π6 ἀδγὺ οὗ 

Υδῆνοῃ, [6 της ΏΘη Ραηἰδῃτηθηῖ ννὰ5 ἴο 6 πηεϊοά ουξ ἴο 1[5Γ86]}5 
ἴοο5 δηά Ὀ]εϑϑίηρβ σῃονεγεά Ὁροὴ 5γλ6] ἤουβα]ῇ, ---- 8. 52.) γὲ 20 
)ομγ ὄγοΐλεν, “ γνῖν ῥεοῤίκ,," ἀπα το γομ47. σἵδίσν, “ ἐονιραφείοηαζα 

ΤῊΝ 18 ΟἿΪΥ ἃ τεροϊϊοη οὗ 25. ΤΏδ ψογάβ αν Ὀδθὴ ἴαίκθῃ 845 
δἀάτεσβθοα (1) ἴο ἴῃ6 Ῥδορὶε οὗ υάδῃ διά ἀϊηρ τη στοαὶ [ῃ6 το- 

τυγηϊηρ 15γ86}165 δηα ψοϊσοτηα το λ Ῥδοκ ἴο ἴῃς ἰΔηά ; 5" (2) ἴο 
ἴῃς ἀπο ]65 οὗ ἴῃς Ῥσορῇῃεῖ δἰ ἀϊηρ [ἢ6πὶ ἀηηουηςς ἴο τἴῃ6 ψῃοἷς 

ὩΔΌοη ἴῃς πδνν5 οὗ ἰἴ5 τεϑιογδοῃ ἴο δηνθ ἢ 5 ἔάνου  {Ὶ (3) ἴο (6 

τι οΓ5 οὗ ἴῃς αηἰϊοα Κηρσάοτῃ Ὀἱἀάϊηρ ἴμδπὶ ρστοοῖ δδοῖ οἴ σ 88 
ΥὙδην ἢ ̓ 5 Ῥθορὶθ  {ξ (4) ἴο ἴῃοβο ψῇῆο δά Ὀδδη δ᾽ ονγεά ἴο γϑπηδίῃ 
ἴῃ ἴῃς ἰαῃά, Ὀϊἀἀϊηρ τῃμδ πὶ γεϊσοσηθ ἴμ 6 τοϊασηίϊηρ οχῖ]ο5 ; 88 δηά 
(5) ἃ5 ἃ ἐσταρτηθηΐ οὗ βοπιὲ ἰοβὶ οἰδαϊθιηθηῖ. {Ἐ 

1. 2}] Ῥοϊεπιῖαὶ ἱπιρί. ἀεποίΐηρ Ροββ Ὁ1Πὴὴγ; Η. 22, 24; οἴ, [6. 2127 315 186 
ΟἿΪΥ οἴεῖ οσουϊζοῆςαβ οὗ ἴῃς ΝΊΡὮ. υϑεά οὗὨ ἱπιροβϑιθ]ς δοῖβ 88 Βδσα. -- ΟΥ̓ΡΌΣὩ 

ἽΦΚΝ] ξξ Ἴσν γπῦ; ἔοσ δποῖβεγ ἱπβίδηος οἵ [8 υβς, οἵ, 15. 3221, ΤῊς τοσυΐδσ 

8.ΚΙ, (Δ]., Εοξβ., Μαυ., Ηἃ., ννά., ννε., Νον., Μαχίϊ, οἵ αἦ, 

{ Ηἰ., Ἐν., ὕπιῦ., 51., (ἢ. ΗΠ. Εν. ὕτρ., Μασίιὶ. δῇ Μαπί. 
1..Ζ. Κα. ᾧ Κοιυ35. 86. 8. ΗἸἰ. Ἡ (Βε. ΠΠ| Μείῃδοϊά, 
ἢ ΤὨοοά,, ΑΕ,, (αὶ. Ἦ ῃκ,, Κα, Ννα,, Οὐ. 
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βἰρηϊδοδηςα οὗ ἴδε ρῬῆγαβε ἰβ Ἰοσδὶ, ἐρ δὰ 2ίασες τολερε (1,ν. 433 25. 1. 1 Κὶ, 
2119 76. 22}2 Ἐ2. 2186 Νο, 414); οἴ, ΟΚ. 120 ἐ; Κῦ. 3327 χ, ἀπὰ 293. -- ΟΜ] 

ΟυβίοτηδυΥ ἱτηρί. ἰη ἴῃς ἤτδὶ ᾿ῃϑίδῃσα; 5'ΩΡΙΥ ἰυΐατα ἴῃ ἢ 8εςοῃά. --- 3. τὰ] 
ἘδαΙν ἃ πουῃ ἴῃ δάνογῦ. ἃςς. ΞΞ ἰῃ ἢἰβ υπϊϊε 685; αἰγαυβ μανίην ἴδε ίογος οὗ 

8 δᾶν. Ξ- ἰορείπετ, ἱῃ αηΐοῃ. -- ΦΜΝῚ] ἰὐϑεὰ οὗ ἴῃς Βεδὰ οὗ {με κἰδαῖε; ςοἕ, σ 8, 
15} Νυ, 14΄. ΤὨς ρῆγαβε ΜᾺ ΟΥ̓ ἱδ ἰουπὰ ΟἿΪΥ Βετε; οἷ. Νὰ, 143, σκῸ [0; 

5. χ., 10.) ψ 1 δος, οὗ ρεγβοῦ δηὰ ἋΡ ἴπ ἀρροβίϊοη; 5. 1854, οδ 1 δος. 
οὗ ρΡεΐβοῃ, [Ὁ]οννεὰ ὉΥ σιν. --- 8. ὈΞΠΙΠΝ τ ΞΞ ὈΞἜΝΩΝ, ἴδε ἤπαὶ γαάϊςαὶ μας 
ἀϊδαρρεοατεὰ μεῖε ἃς ἴῃ 708. 212 ΕΖ. σθδϊ- δδ. 61, ς(, ΟΚ, οό. ΤΆε οοπῖεχῖ, μον- 
Ἔνεῖ, τεαυΐτεβ ἴμε τεδάϊηρ ὈοΓλΠΝ; αὶ οἵ. Κὅ. 258 ἐ. 

8 6. ὙΑΆΘ}᾽ 5 ΘΟΠ ΘΟ) Ὑ{{} [6.86], ὁ δοοουηΐ οὗὨ Ἂ͵18 

Θησουγαρθα ὈΥ [06 ῥχὶθεῖβ. 4“. Ὑδηνεῃ ἢᾶ5 ἃ σοπίθητίοη ψ] ἢ 
Ιϑγδοὶ; ἴὺσ οἡ δνϑσγ 5146 15 νοκοάηθθο [1}η (ἢϊ5 νι ο ἄη 685 τῆς 

το] ρίουβ συϊάδ5, ἴῃ6 ριθϑίβ, ἴα Κα ἴῃ Ἰεδα ; δηά ἔογ 1πεὶγ (δίυσα ἴο 

Ῥοτίοτπι {πεὶγ ἀυ [ΠΟΥ 5141} ὈῈ τεὐεοϊοά, ἀερταάδά, δῃηὰ ρυΐ ἴο 
σοηδιδϑίοη. Βεοδιι5α οἱ Π6ῚΓ Θχδιηρὶς ἴῃ 6 ΡΘΟΡΙΪςΟ οὗ βγδεὶ ᾿Ϊηἄυϊσε 

ἴῃ ἸἀοἰαίγΥ δηά δάυ]ίοσγ. ΜδῪ Ϊ]υἋ4ἢ ποῖ Ἰοΐη ἴῃ ἰηϊψαϊν ψῖἢ 
15:46], ψῇο 15 σοτητηϊ δα ἴο νὶςο, δηά ψ}}} σοῃτηια 186} [ἢ 6 ΘΏΘΩΙΥ 

αὐτουῦγ οοηέουηάδβ δηά ἀαϑἴσουβ ΠΟΥ. 

ΤῊΪΒ ρίεςς σοπδίηβ να βίσοροβ οὗ ἱννεῖνα 1168 ἐδοῦ; ἴῃς τηξαϑυτο 5 ἰπτ- 

οἴοσ, ΤΟσσδϑ ΔΙ [(4]}1ῶρ' ἰηΐο ΕαἰΪπχεῖοσ. ϑίγσορῃε 1 (ν5.}- 53) ἀδβοῦεβ ἴδὸ 

δἰ υαἰίοη; ϑίσορῃς 2 (ν5." 144. δ. δὴ Ρ]ας65 186 τοβροηβὶ ὉΠ ΠΥ ὑροὰ ἴδε ῥτὶεϑῖο; 
δίτορδε 3 (ν5.7- 5:9. 10. 15 4) ἀαβογθ65 [υγίμεῦ ἴῃς ργίεβι᾽ 5 σεβροπβι Ὁ. ΠΠ Ὴ ; δίγορδε 4 
(ν5.}}.ὄ 15 οα. 18. 16 «δ. Ρἱοΐυτεβ ἴῃς πιδάπεβα οἵ ἴς ρεορὶε ἴῃ τμεὶσ βθηβυδὶ ἰηάυ]- 
δεπος; ΜἘΠΕ βίσορῆς ς (ν8.15- 16. 17. 18. 19) Φερίοῖ8 15.865 58 δῃὰ δ οοηθε- 
αυεςηϊ ἀεσδίσυςϊίοη. (ΓΙ. Ενν., γγο τηδῖκεβ ἔουτ βίτορῇςβ, 1.δ: 6:10. 11-1δ.16:19..ὄΔ]ς0 
ΝΝύ., ννῆο ἀϊνϊάε5, 1.8. 610. 11.-14.ὄ 15 16. δῃὰ Ματῖΐ, ψῆο βεουγεβ [τες βἴσορδες 

οὗ ἔουγ ᾿ἴπε8 δδοῖ, οὔχἱτ8 ν8.8. δ. 6. 105. 16. 16) Δῃηᾷ ἰγΔΏΒρΡΟΘε5 ν.1} ἴο ἔο ον ν.}". 
ἴῃ [6 ρῥγεβθηΐ διγδηρειηεηῖ ἴῃς (ΟἸ]ονίηρ ἰσαηβροβι τοῦς ἤᾶνε Ὀδδη τηδάς, 
Υἱζ. (1) οἵ ν.1265 ἴο ῥγεοεάς ν.1}; ἢϊ]8 ἰδᾶνθβ (4) ἃ Ὀείζεγ σοπῃδοϊΐοη ἡ ἢ 

ν 0 τἤλη ν.}} αβοτάεά; (δ) ἃ Ὀεϊζετ σοππδοίίοη ἢ ν.135,. [ἤδη ν.126 αβοτάεά; 

(ὦ ἃ τουοΐ δαβϑίοσ οοππαοίΐοη ἔοσ ἴῃς οἶτο. οἴἶδυϑε ἰῃ 124, δῃά (47) πο ροοὰ 

στουπά ίοτ οΔἸ Πρ ν.11 δὴ ἱπιετροϊαιίοη (Επὰ., Νον,.), ΔΙ Ποῦ ἰξ 18. ργονογοίαὶ 
ἴῃ ἔοτπι δῃὰ Ἴοοπϊεηῖβ; (2) οἵ ν.144 ἴο ρῥγεοδάς 125, ἴπε ἰαβὶ ψοσζά ἴῃ ν.ῖ δ5 
τῆς ἰεχὶ πον βίδηἀβ. Ὑηεβε ψοτὰϑ (030) 020 Ὁ ὈΡ.) (4) ἅτε ενϊθ}}} ουἱ 
οὗ ρίαςς σἤοσα ΠΟΥ ἅττα, ἴπεῸ ςοπίεχι οοηπίταβεϊηρ ὉΠ ([Βε ῥτίεϑὶς) στ τὩς 

γουπρ ψοϊπθη οἵ ἴῃς παίίοη; (δ) ἢξ ἱπ ρογίεςιν σἰτἢ τῆς ἰαϑὲ οἴδυθς οἵ ν᾿" 

858 δπιεῃάεά (υ.2.), δά ϊπρ 5111 δηοίποσ οἰγουτηβίαπιίϊαὶ ἀεῖα:} οὗ τς ρἱοΐυγε, 

γεα, α εοῤῥίε, εἰς.; (ὦ Ῥετίεοϊ ἴῃς βυγητηςί οὗ βίτορῃε 2, ψϊϊς ΓΠΕΥ οοτ- 
ῬΙεἴεῖγ ἀεϑβίγου μα οὗ βίτορῆε 4, ἰπ ννϊο ἢ ΠΟΥ δῦ ἢον ἰουπὰ ; δῃὰ (4 ) οῃ 

[15 ϑαρροϑίξου πεεὰ πο ἰοηροῦ ὃς τεραγτάεά (Ευ., Νον.) 85 ἃ ρίοβϑβ. 
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ΙΝ. 1-38. 724 αημποωρεορηεη οὗ γαλισελ᾽ς εοπήσηδοι απα ἐξς 

οεεαςίορ. 1.δῖθη, [5γ86], ἴο δῆνθῃ : ὙΠῸ ἰαηα ἰΔοῖκα δνοσγιῃίηρ 
Βοοά; ᾿ξ δρουηάδβ ἰῇ δνογυτῃίης Ὀδα : ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΥ ἴἴ, ΜΠ 41} 118 

116, 5 πονν βυ ΠΏΣ. 

[ἢ [ἢ 18 βίτορῃε ἴδε ρδγβ]}1 6} 151 15 1655 τερ ϊαν ἴμ8η ἰπ ἴῃς τετηδί πηρ 5ίσορ ἢ 68; 

Ὅσπὶ τς ἰτγορσυ ϊίαγιι1ε8 ρτεαῖν Ὠεϊσῃίεῃ ἴδε ατιϊβιὶς οεἥεοςς. Τῆδβε οοῃβὶϑὶ οὗ 

(1) ἴῃς εἰερίας πηεάϑαγα (3, 2) νἱἢ  ΙΟΘΉ ἰξ ορεηβ; (2) ἴμΒε σταάυδὶ αἀραῃάοη- 

τηδηῖΐ οὗ 5Βοτγῖογ ἔοσ ἰοῃρογ [ἴπ658, ἀπ} ἴῃ ᾿ἰὴ65 7 δηὰ 8, ἴῃς οἸἰπιαχ ἰ8 τεδομεὰ 

ἦη ἴῃ Ἰοηρ 5εγίεβ οὗ ἱπβηϊῆναβ, πηδκίηρ τεϊγαμηείογβ, ἴῃ ΜΠΙΟὮ (ἢ6 ΝΟΥ νόονν 65 

(β «πὰ δ) δἀὰ ἴο {πε 5ἰγεηρῖῃ οἵ ἴῃ ραββαρε (οἴ. ἰῃς γαρειϊτοη οὗ τὴν ἰὴ ἴδε. 

Ῥτεοεάΐηρ ᾿ἰπε, [με βουπὰ οὗἨ ψῃϊοἢ ἰ5 νψε}] δάαριεἀ ἴο {πε {πουρμῖ); (3) τῇς 

σταάυλὶ [Α}ΠἸρ ΑΥΑΥ ἀραϊῃ οὗ ἴῃς βουπά ἰῃ ᾿πὲ5 9-12. Τς ψ οἷς βίσορῃα 

ἦα ἃ τιδρηϊποεηϊ ὀχαπιρὶς οὗ ἴμ6 τηυϑῖο 8] 5υν6}} (ογεβοεπάο ἂμα ἀϊπιϊ πα θηάο) 

Ἔχργαϑϑοα ἱπ τοθᾶϑυγα δηα βουπα, 

1. 2.] (6 κρίσις. ---. ᾿χΛ0}] Θ κέχνται; Ἔ ἐπωμασυεγερ, δ6 δ. οἰ. 

ΑΙἹΙΊ ἀϊδτερατὰ ἴῃς ραυ8] δοοεηῖ, (ὅ δπὰ ἢ, δάἀὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ΡΕΓΠΔΡ5 ΞΞ γ͵2 
(ΞΞ γΝ2), ἃ στον γεδαΐϊηρ οὗ Ἰχρ, ν ΒΙ ἢ ννᾶ5 ἰδῖθ σογτεοῖεβα, ἴῃς οἷά τεδάϊην 

Ὀεΐηρ δ᾽] ονεά ἴο σειηδίη (ο].). --τ Ὁ] ἘΞ 50. --- 9) 8. οὐδόν. -- 
8. “ων Ὁ9ῸΝ1] Θ΄ καὶ μικρυνθήσεται σὺν πᾶσιν τοῖς, κιτιλ.; 6646, Θ. καὶ σμι- 

κρυνθήσεται, κιτιλ.; ὦ ὐὖὗο. -- ππφη] (Ὁ λὰάβ καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς 

γῆν; 50 Κ.. --- Ὁ)] 65 οτι. ---- ἸΌΝ] ἘΠ εονῃρ᾽ εραδωρίμ, (δ ἐκλείψουσιν. 

1. “αν τ'λ6 τυογα οΥ7 γαλτυελ ΤῊ ψοτὰ νγὰβ βρόκδθηῃ δεν 
[6 ἀδαῖῃ οὗ Τοτοῦδοδιῃ 11. (743 Β.0.), δρᾶ ἀυπηρ [ἢ 6 Δηδγοῆϊοδὶ 

Ῥετίοά ψῃϊοῦ ἱταμηοαϊαΐοὶγ ἰο]οννεάὰ (Ζεοδασγίδῃ, 5} 4] ]υ τ, δηά 

ΜαηδῆθΙΩ 4]1] σογηϊηρ ἴο ἴῃς ἴἤτοης νι] ἃ γ6αγ)," οὐ ἃ [π||Ἂ 

Ἰαῖοῖ, ρογῃαρβ ἴῃ ἴῃ6 τεῖίζῃ οἱ Ῥεκδὴ (726 8...).7 [ἴ 15. ψ πῇ 
[π656 νοτάβ ἴῃαὶ Ηοϑβοδ᾽β Ρυ]1Ο ΤΩΙ ΒΊΓΥ τϑαὶ]ν Ὀδρίη5, ἴῃ6 ῥσα- 

ςσαάϊησ οπαρίοιβ (1--3) Ὀεΐὴρ ἱηϊθηαθα τσαῖμοσ ἴο ρῥἱεοΐασγε [ῃ6 

ἸηἴΘτΔ] δηἀ ἀοπιοϑιὶς βίσυρρὶς ψνῆϊοῦ Ἰεὰ ἢϊπὶ ἴο δηΐθσ ΡΟΣ 
[Π6 τ] Ἰ5Γγ. Ηοϑβοδ5 Ὄχρογίθηοθ, ἃ5 ἀδδοηρεά 1ῃ σἤᾶΡ5. 1--3, 

βία 6 ἃ ἃ τοι οη ἴο ἢΪ5 ρσγορἤξείο ψοσῖκ δἰ ΠΊὰγ ἴοὸ παῖ ψῃϊοἢ 

15414 5 ν]ϑίοῃῃ: (οδρ. 6) 5υδιαϊπεὰ τονγαγὰ 5 πληἰβῖτγ. ἡ ἸΥ̓ΏΙς 
Ὡοϊηϊηρ 15 5414, ἴῃ6 56ῆβε ἰβ ονυϊάθηὶ [ῃδὶ ἴῃ 656 ᾿ψγογὰβ ἅτε βρόίκθῃ 

[Πτουρσρῇ Ηοβοα δηά ἴο Νοιίἤογη [ϑγδοὶ, ἴοσ ἴῃ ν.δ Τυἀδῇ ἰ5 ἀΪ5- 

Ἐηρυβη6α ἰτοπὶ [5γ86]. ---- γαλιυεῆ λᾶς ἃ εοπήση δος τοῦ  ΤῊΪ5 
ΔΒ ΠΟΐ ΤΘΙΟΪΥ “8 Ἰυ5ῖ σδι56,᾽ ὩΟΓ 8ἃ τορτοοίύ, δοουβαίίοῃ, ὃ Ὀϊπϊ 

5 80 Μᾳ., ΒοΚ., ϑοῆτό. ΤῸ. ΝΝΕΈΞ. δνοῤά. 183. 

{ Εἰδῆπι, Φ πὶ. 48. ᾧ ϑοβυγίάϊ, Νοῦν, 
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οοηίδητίοη, αυάᾶττοὶ (οἴ. ΜΙ. 6 76. 223.5: ΕΑ τοϊδ  πϑρΡ [μας 
οχίϑιθὰ Ὀεΐϊτνοοη Ὑδῆνθῃ δηά ἴϑγδοὶ, ἴῃ6 ἴθστὴβ οὐ ψῃϊο ἢ [5γδο] 

45 ποῖ οὔβεοσνεά. Τῆς [ἰπ16 ὨδΔ5 σοΐὴς ψ ἤθη Ὑδῆνσεῆ Μ0}}} οηϊοῖ 
ἰηῖο σοῃίοητίοη ἢ τῇ πδίίοηῃ. --- 3.97, Ζλεγε ἐς πο σιμὰ... 

ἔὥρυε. .. ξησιυζασε 97 Οοα  ΤῊϊΘ 5 4 ἡερϑῖνα 5βἰδίοιηδηϊ οὗ 

Ηοβοδ᾿β ἰἸάθα]ϊ. ΒΥ ἡγωζὰ 6 τηθδῃβ5 δα] ἴγ, ΠΟΠΘΒΙΥ, σοηϑίδηΟΥ, 
{5 νο Πη 685 ἴῃ ἰῃουρῆῃϊ, νοτά, δηὰ ἀεεά (οἴ. [6. 952) ; ΌΥ ὥσε 
ἢδ6 τηϑδῃ8 ποῖ ἴἶονε οὗ τἤδη ἴοῦ (οί, ἢοσ ἴἷονε οὗ ἀοά ἴοσ πηδῃ : 

δυῖϊ ἴονα ἕοσ (θ]οντηθη (εἴ. αη. 2ιἷδ; οἷ, ογ ἴΠ6 56 οἵ {π656 

ὕνο νογάβ ἱορεΐποσ, Οἢ. 32} (οἱ οὐδ) ; Οη. 245 4᾽)3 Ρ5. 8} (οὗ 

Ι4η))}. Τα ορροϑβῖίες οἱ βά θ᾽! Ὑ δηὰ ἰονα ἂζὲ ἱπηάϊςαϊθα ἴῃ ἴῃς 

[ο]ονίηρ νεῖβθ6. ΤΤοθβθε οἰοηθηῖβ οὗ ομαγδοίοσ δῃηά οὗ Ἴσοπάαςϊ 

816 ἰδοκίηρ, Ὀδοδῦβε ἴἤοσα 15 ἰδοκίηρ αἷϑο μάς ζημοιυδεαῖσε 9.7 σοά 

ἴῃ ψῃϊοἢ [ΠΟΥ ἴᾶκα τοοῖ. ΒΥ [ἢϊβ ἢ6 τβϑδῃβ ποῖ Κηον]εάρε οἵ 
Υδηνεῃ (ο. Ὦ 45 κ' 65), νῃϊοῦ πουϊὰ Ὀ6 ἔτοτῃ ἴμ6 ςἰδηάροίηϊ 
οὗ ἴῃοβ6 {ἰπ|65 βοιῃδί ῃίηρ 1655 Ὀτοδά, τόσα παδοπαῖ, Ὁύὺϊ “τῆς 
επεσαὶ, ἰεραὶ, αἀἰνὶπε ἄυγ οὗ Ὠυχηδηῖγ.᾽ }Ὑ-- 2. «ϑευεαγίηρ απᾶ 
διίηρἽ 1.ς. Ῥειζυγγ (οἴ. κῷόΘ ΓΡκ, τοῦ). ΣΝ δίοπα τθδῃβ 5 ΡΥ 
ϑνεαγίηρ, οὗ νῆῃϊοἢ ἴῃ ἰδ 1 ποτε ψγὰ8 ὩῸ Ῥγοῃι ΠΟ, 01}1655, 

ΡΟΙΏΔΡ5, ἴΠ6 τοίθγοησθ ἰβ ἴο Ἄγοῖηρ, ΏΙΟΒ ἰβ 50 σοι ῃ ἰὴ ἴῃ6 
Εδϑδὶ (οἴ. Μαῖ. 555).}1 ὙΤηα ἴἵνο τορεῖθοσ βἰαπά ἰπ ορροϑι[ἰοῃ 
ἴο “τ 1}.  -- 454] ξίδίησ αη4 εἰξαηρ ἀπά ον ἤζηρ σα μ᾽} 
γιοϊαιϊίοη οὗ ἴ[ἢς δῖ, 81, δηά ἢ οσομητηδηαἀτηθηῖβΌ ΤῊΘ ἱπηῆηϊ- 

ἶἰνα5 δβοϊυϊε ᾶἃῖὸ υϑεα Ιηϑἰοδα οὗ ἴπΠ6 βηϊϊα ἔοστῃῃ οὗ τῆς νετὺ 
ἴου νἱνί 685 δπὰ δ ρῃδϑὶβ ; οἰ. (8 ἀρονθ. Ὑθεβε ἃσα ἰῇ ορροϑὶ- 
τίοθ ἴο “Ἶονε." ὙΤῇς ἰδποῖθα “"βϑουπΠῖ ἴῃ ϑδιηδτία" (Απὰ. 6}) 
ὯΟ ἸΟΏΡΟΙ οχίθῖβι ὙΠΟΙΘ 8 ΟΥΟΙΥ Τοάθοη ἴο ΘΌΈΡΡοΘἪ ἴπαὶ [ἢε 
ἀδοδίοσυας ἰῃ ἰἴ8 οτἱρίῃδὶ ἴοττη νγᾶβ δ᾽ 115 ἘΠῚ6 1 δχἰβίθηςε. [ 

--- Ζλεν ὀγεαξ ἐπ|0} 5:6. ἴῃ6 Βου565 οὗ {Πεὶγ περ οτβ (0. 245), οἵ, 

δοῖβ οὗ νἱοεπος. 4 Οἱ. αἷδο [ες ποσὰ ΧΟ -ῷ γοδόεν (ΕΖ. 18}; 
δηα τἢ6 ᾿πιογργοίδ!οη ψϊοἢ τηαῖο5 [ἢ δοῖ ἃ Ὀγεακίηρ ἱπῖο ἴῃς 

αν." Οἱ, (ὅ δϑοναε. --- διροί ει ζίηρ δέροα] ὙΤἢδ ρῥἤατζαὶ Ξε Ὀ]οοά- 

“ ννὰ., ΟΑ5. 
{ Οαῦὶ ΑΌοὶ, ζζυεδεν ἀεπ δερνῦ ἀδν Ζ:εδε ἐπ εἰπίρεν αἰέν μπᾶ Νέμέν δϑγαελεέπ 

(Βευ πη, 1872), ἢ. 63. { 850 Ομ]. ὁ Νον. 
Ι ὅ5ὅε. ΨΝΈΘ. ατίὶ. “ Πϑεοδίοσυς," πε. Βδγἐ3.; Ῥαϊΐδτβοῃ, δτὶ, “"" εοδίοσιυς," 28.; 

Ἐν. ει. 1ιγ.8 11. 231: Κααο,, Κεί, »γ. 1. 28ς ; Ὀυϊ οὖ ΝΝ. Εὶ Ααἀαϊ5, σι. “" Πεολ- 

Ἰοσιιο," Ε3.; Ννε. ον». εχ. χϑιί.; ϑῖΑ. ΟΥΛΟ 1. 457 ἢ. ἀπὰ Μετ. 
4 ΟΒε. 8. ἘΔ5Πι, ΚΙ, 
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βῃηδαἃ - 2.2. τηυγάοτ [Ὁ] ον 5 ᾿πτη αἰδίθΥ Ὡροῦ τιυτᾶοσ. ΤΏς ρἤγαβα 

5 ἃ 5: κίης οης, Ὀαζ [ἢ15 ἑδοῖ δηά τῇς σἤδηρε οὗ 5υῦ)]εοὶ πδεα ποῖ 
Ἔχοῖϊς βυϑρίοϊοη." --- ὃ. Ζ εγεζονε τἦε ἰαπα νιομγπς] ΤῊΘ ῥσορῇῃεῖ 
αν! θην σροακβ ποῖ οὗ βοῦηθ Πιίυτο {7 οὐ ραϑῖ ᾧ οδἱδιηλγ, Ὀυϊ οὗ 

ΟἿδ ῥσγδϑβεηῖ, ἃ βδενοσα ἀγουρῃΐ οχίϑιηρ δὲ [ἢ6 {ἰπ|6δ. ὃ [ἰ 15 ἀουδί- 

[Ὁ] ψῃοῖθοῦ 6 45 ἰῇ σηϊηά, δἱ [15 ροϊηῖ, [6 δῆσον ἢ] ἢ (οΪ- 

Ἰονοα Τςτοροδηι᾽5 ἀδαίῇ. || --- 4,14] εὐεῦν ἐἰδμίξεμ ἐπὶ 1} ἐαπριςλε:] 

ΤῊΝ τοίους Ὡοΐ ΠΊΘΓΟΙΪΥ ἴο δηϊπηδ]5, Φ Ουῖ 45 γγ6}}] ἴο σϑθῃ. --- Ξσεη 

ὦ ἐλε δεατές ΟἿ τλε Με, ε1..1ὺ νεπ Ὁ 5" οἵ ἱπωμαϊΐπρ (εἴ. σ. 72) 
15 Ὀγαίδσδθϊςε ἴο (α) ψάγοωρλ, πιακίηρ ἴῃς Ὀδαϑῖβ [ἢς ἀρβθηΐϑβ, 85 4150 

ἴο (δ) τορείδεν τὰ (οἴ. ση. 9, 11 (ὦ ανιοηρ, Ῥυζηρ Οἰγά5 δῃὰ 
θεδϑῖβ οἡ ἃ ἰδνοὶ νὴ τῇ ταθη, ὃ 8 ἀηὰ (2) ,ο» 1λε ἐσεᾷ ο7. ||} ---- Ἡλι 
εὐέρ Ζ06 βεὰ οΥ 1δὲ τεα αγε ἰαξεπ ὥιυαγ}} ΤὨϊ5 5 [6 οἰϊπηαχ οὗ 
[ῃ6 φῬγοβθοηίϊδιίοη, ἴἢ6 ἀγουρῃϊ ὑείηρ 50 στεδῖ [δὶ ἴ6 βίγθδπηβ ἃ.6 

ἀπεά ὕρ, ἴῃ6 ρῆταβθα ὩΣ ")Ἵ ποῖ Ὀεΐηρ τγεϑίτοϊθα ἴο ἤβῃ δοῖιδ!ν 
ἴῃ ἴη6 5.1. 7 Τῇ δϑϑοοϊίίοη οὗ ἴῃ 6 δηίτηδὶ νου] δηά ὄνθὴ ἴἢ6 

ἱηδηϊτηδῖα μοῦ πῖτ τῇ ἴῃ 5 βυβετίηρ 15 δὴ 1464 σι οἷγ Ὠ6] ἃ 

διηοηρ ἴἢ6 ῥσορῃεῖβ (Αια. 88 15. τ65 χ45 5 ΖΡ. 1τὉ 76. 12 [ο. 11.18,. 
εἴ. Εοχῃ. 8522, δῃὰ 15 ὑαϑεὰ ὑροὴ ἴῃε δαγὶν δ] εἶ ἰδὲ ἰαπᾶ δηά 
ΤηΔὴ δηα δηϊηγαὶ ΟῚ ἰῇ 506 ΨΑΥ Οἰοβεὶγ σοηηεςοίιοα.5 55. Οἱ, τἰῃς 
τοϊδιηϊϑεῖς οοπςερίίοη τείεσγοα ἴο ου 25. 

1. 12] ὕεά ἀεδπιοπβίται νον, 45 ἴῃ 58. 11810{. (ςἔ, ΒΏΒ. Ρ. 472), 85 ἃ ρατγίϊοϊβ 
οὗ Δϑϑενοσδίοη - “ ϑυγεϊγ, εἰς "ἢ; οὐ Ὀεϊϊετγ, ἴο Ἰηϊτοάυςες αἀΐγοοῖ ἀΐδοουζβε, 85 

π ὅπ. 2189 Τὰ. 616 (ς(. ΒΌΒ. Ρ. 47γ1; Η. 47, 34); ποῖ οαὐυ34] (ΝΥ .), ποτ 

Ἔχρίδπδίοιυ δηά ἱπίγοἀυοσίπρ ἃ ραγθῃίβείΐς οἴδυβε (51π1.). --- 3.] (Οἱ. τς 
ἔοτεπϑὶς ἴεσιι ὈϑθΌ, ἐατυσμῖξ οὐ ἐα:έ, 85 ἴῃ Ὦϊ. 1018 70. 1318 224 1 Κὶ 839, απὰ 
ΜΙ. γ9, γΒεγε ἴδε ἵἴνο σψογάβ ἃγε υϑεᾶὰ 85 ρδύβὶεἰ5; δηά 1} υβϑεὰ ἴῃ 5ἰ πῊ αν 
8686 ἰῃ ὨὈϊ, 178 ΡΒ. 140}8 70. 1ς14͵ --- ΜΝ] 118. ταρειϊ τοι ἰᾳ δἰρπίβοδηι. (Οἵ, 

αἷἰΞτο Ηο. 3} Νὰ. 215 [08. 61 1 Κ. 1839 70. 2422 1ς. 4135 1 5, 2613, [ογ οα868 οἵ 
ΚΝ )οἰποὰ ἢ ἴνο οὐ τῆοτε ψοτάβ, οἴ. Νε. 417 Οη. 4189 4556 Ὀ1. 1212 7ς. 227. 

-- 3. Ὃγ τὸν] ΤΒεβς ἔνε ἱπῆπιτῖνεβ (τη 5ἢ οὔς οὗἩ ἴῃς Ὀεβὶ Ἔχαπιρῖςβ οἵ ἴἣἢε 
56 οἵ ἴδε ἰπΐ. 805. ἔοσ ἃ βηϊϊε νὉ.; Η. 28, ς α; ΟΚ. 1132; Κῦ. 2176, ὁ; 

οἴ, αἶϑο 15. 215 76. 816 Ες. 43. --- 792), ἘΣ} Ρίβ. ἀδποιΐην δὴ δοϊΐοη Ῥορυη ἴῃ 
18 ρᾶδὲ δηὰ 511}} σοπιϊπαΐησ. (Οἱ. Ὦτ. 8 8; οἴ, αἷβδο Απι. 516 Ῥ5. 21 15. 21, 
--  Ω Ὁ] [15 οἰεαυν ἃ οἶτο. οἶαιδε, Η. 45, 1; ΟΚ. 1426, ε; Ὦτ. ὃ τηδῇ.-- 

«Ἶε. Νον.; οἷ. Ηαϊ. 4 Μαεγῖιί. δῇ ϑοππιίαϊ. 

1 Εος., νὰ. Φ6 50 Εν. ΟΑϑ. {Π| «Ὁ. 
{ Κε. Ή ΑΡϑγ. 4“{ Νον. 

ᾧ ϑῖπη., Νοὸσ. Ομ. {ς} δ.οκ, ννὰ. 558 ΝΈ5. Δ οί, δόρει. 126. 
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8. Ὁ2Ν.51} ᾿Ὀεβοτίριϊνο, Η. 21, 1. -- 5 Ν7 ῬΟΊΔΙ; οὗ, αἷϑο 70. 110 15. 229 ]ς. τ43, 
- 2] ᾿ϊδιηθαζίνε; ΟΚ. 1276; ΒΒ. Ρ. 481 α. -- ΓῺΣ - - - 732] Οἱ ἔοσεε 
οὗ 5, οἴ. (πη. 731 811 910.16 Ἐχ, 1219 Νὰ. 2111. --- Ὧ Σ)Ὺ Ὧ21] Αποῖβδοτ εἶγς. οἴδαδε, 

δαἀάϊηρ ἃ πεν ἰδεαΐυτε ἰῃ (ἢς ἀεῖΔ1}5 οὗ (δε ἀεβοτὶριίοῃ. 

4 6. 772: ἔνίεε  γοεῤονιεῖδές 70», 7εγαεζ' ς τυϊεζεάμεςς. ΤῊΘ ΡΕΟρ 6 

Ὡδοα ηοϊ Ὀἷατης δδοῇ οἴμοῦ ἴοσ ἴῃς τνγεϊοῃθα σοπάϊθοη οἵ 11 ῺΡ5 

ΟἿ ΘΥΝΕΙΥ 5146. [ἰ 15 ἴδου, Ο ῥτιθϑῖ, νῇο ἀοβῖ σδιιδε 1ἢ15 τι δα μι οΐ, 
Δα ἔογ [ἢ]5 σϑάβοῃ ἴῃου 5} δ]ῖ [4]]1. ΤΥ ψῇοϊα βίος 5}4]} ρεσιϑβῇ. 
Α5 ἴδοὺ ἢαϑὶ τοὐεοϊεὰ Κηονίεάρεο, 501 Μ1}} τεΐθεοὶ [δες ; ἃ5 ἴδου 

Βαβὶ ἰοσροϊζθῃ π|6, 50 7111 ἰογρεῖ 66. 

ΤΏς ροεῖϊς ἔοστῃ 15 ἃ τερυΐασ (τἰτηεῖες τηονοπηθηΐ ἴῃ εἶνε ᾿ἴπ65. ΤὮτες 

ἱπιρογίδηϊ πιοάιβοαίΐομβ οἵ ἴῃε ἴεχὶ σεαυΐγε ἴο θεὲ τηδάς. Ὑμεβα ἅτε: (1) Α 
σἤδηρε ἴῃ τς τεδαϊηρ οὗ 179 "2 2 ἼΣΩΣ, νι ὶο ἢ ̓Ἱ]] ρῥ͵δος 13 ἴῃ ἴῃς (ΠΟ Ρ 

νεῖβα (υ.:.). (2) Τῇε Ἧοοππεδοϊίΐοη οὗ ποῦ (ν.δ) νἼ} Βαϊ (ΟΠ ]ονβ, δὰ τΒς 
ΟΥ̓ ἰβϑίοη οὗ Υ 10 "ΣΟ; [18 βδεουζαβ ἃ Ὀεῖίζος αἀἰν βίο οὗ ἴῃς ννοτάβ, 85 γε] 45 

Ὀείτες ἰΒουρῃῖ. (32) ΤὮΟ ἰταηβίοσ οὐ 3) 1.2) μΜὉ ὈΡῚ ἔτοτα ν.}6 ἴο ἔοϊϊον ν.". 
ΤὨΪβ οἰδιιθα ἰ5 Ὁ]ΑΙΏΪΥ οὔὐὐἱ οὗ ρίαςς ψβογα ἰ πον βἰδηἀβ, [1ἢ ἴῃς ΠΕ ΡοΟΒΙ ΠΟΏ 

τς 615 ψ᾿ε]} πὰ σοταρὶεῖο5 πε βίσορε. 

4. ἽΝ] Θ᾽ ὅπως; Ἔ νεγαηιθ, 8 τ θδοδαῦϑα πο οπϑ ἰ5, εἴς. --- ΒΔοἢ. ἽΝ 

ΦῸΝ ΓΝ ΝΥ 2 2 ὉΝ ΦῸΝ Ξξ ΟἿΪΥ ἰδεῖ πὸ οἱς 5ἰγίνε τὴ ἢ Ηἷπὶ (ἐ.2. ἡαῆνν ἢ) ἀπά 
Ιεῖ πο οἣς Γαρσζονε ἴοσ σΩΥ ῬΡθορῖες, εἴς. Εα. ΠΞῚΌ9 ΓΙ2Υ2 32 ΞΞ ἔου ἴῃ ὈΪάπηοῦ 

5. 85 ἴῃ ὈΪατηοα οἣς δῃά ΤΥ ΡΘΟΡΪα, εἴς. --- 172. ,2) 239 Ἴ291) 6 ὁ δὲ λαός μον 
ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς -- ἸΔ) ὙΔΌ5 ὋΡ (01.); ὅ. ᾿μωδῶο Ὡσιο ,ἢ γλολο 
ΞΞ 125 2. ἼΘΙ (560.); ᾿Α. ὡς ὁ ἀντιδικῶν ἱερεῖ; Σ. ὡς ἀντίρρησις ἡ πρὸς 

ἱερέα. Ἐξκαὰ "ΡῈὺ (ἢ Βεοκ, Βδοϊκεῖ, Βαοῆ., ἔυ., ΟΑ5., Νον., Οεῖ., τ αἰ.) 

δηὰ 1.229 (1 Βοοῖκ, ΒδοκεΙ; Μοβαρρ, ΖΩ͂ Ἦν. Ν. τ8ς; ΟΑ5.), δηὰ ἰγδῃβίου 
Ἰπ9 ἴο Ὀερπηΐηρ οὗ νιὃ δἃ5 ἃ νοςδἴϊνε (6Α5.). Βεςοῖκ τεδὰβ 1113 85 νος. δ επά 

οἔὗ νϑ. Μοβαρρ (ΖΑ͂. Ν. 185), 152») Ὁ) 2229 ΡΥ ΞξΞ δηὰ [Πε ρεορὶε ψψουββὶρ 
{κε {πεῖς ῥγιεβ !ηρβ. Ἡεσπηδηη (5.Χ΄., 1879, Ρ. 516; 50 Κῦὅ. 360 4), "3. ἼΦ Κ᾽ 
12 ΞΞ ἀρὰ ὙΠ} ἴπδς 15 ΤΥ βιπίε, Ο ῥγίεβί. ΜΊίοῃ. 172 "22 ἼΟΥΥ Ξξ δηὰ τὰν 

Ρέορΐς δεῖ {π|κὲ ἴῆοβε ψῆο 5ἰγίνε ψ]} πὴὰ, Ο ῥγῖεβι. ΝΕ. νοῤλ. 408; 
80 (Π6.), 172. 2 γ. ἼΘΡΥ ΞΞ ἀπά [ΠΥ ρεορὶς Βανε γεῦε]εὰ ἀραϊηβῖ της, Ο ῥυϊεβῖ, 

Οοτί (717. «πὰ ἔνι.; 50 Κ αἱἹ., Ου.), 15 52. 10», [Ὡς 839 Ὀεΐπρ ἀπε ἴο αἰξῖορ, 

Βενεν (782. ΧΧΙ. το {.)», 15. 2» ἼΘΣΥ ΞΞ “ δηὰ τῇγ ρεορὶς ἰ58 βίτίνίηρ ἴῃ 5," 

[6 Ῥῆτγαθε Ῥεϊῃρ ἃ ρῖοββ εχρίδπδίοσυΥ οἵ 45, Οοτ, 752 Ἴ2)ὸ Ἴογι, δηά Ηδίὶ. 
159 Ἴ)2) 0 ἼΩΡΙ ΞΞ δῃὰ ΔγῪ ρεβορὶε ἴδ 15 [παΐ Ὀ]δτηα8 (ἢ εε, Ο ῥτῖεβί. Νονν. Ὁ72) 

112 ΓΛ 22 τῷ ῃὰ ἃς ἰβ ἴῆς ρεορῖς, 30 ἰ5 [ῆς ργονοοαϊίοῃ οἵ ἴδς ρῥτίεβι. Ἡεῖ- 
Ῥτΐῃ, 1Π2 γ)2) 22 ἼοΣυ. Βα. (80 δ γε.8, Νονν.), 152 Ἴ)23 "ὉΚ} ΞΞ ἀπά ΠιΥ Ρεορὶς 

δα ἴκὸ τες, Ο ρῥτίεβι, Μαςσῖὶ, [οἹ. Τα πι, ἸΠΣ5. Μ᾽22) ἼΟΞ3 Ὁ). --- 14 α΄, κὸ ὉΡῚ 
ὍΣ 7.2} (Ὁ καὶ ὁ λαὸς ὁ συνίων (βϑοτηα οοἀά. οὐ συνίων) συνεπλέκετο μετὰ 
πόρνης, σοπησδοίϊΐηρ ἴῃ6 ἤτβὶ ἴψγο τοσγὰβ οὗ ν.1δ ὙΠῈ ν.δ, 50 48. Ὅι. φν 
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Οατάπεν (4.152. ΧΥΊΙΠ]. 179), 029) ὈΘΝΩῸ ΡΥ τΞῷ δηὰ αῖῖ δάα!ίετετβ [ΠῈγ Ἰὲς 

ἄονη. ---δ. γῦφ9] Θ᾽ ἀσθενήσει (- ὅσ9); “ὁ διδνοζαΐο (Ξ κϑρνὸ (})}). 
Ἐεδὰ Ὁ. προφῃ (80 γε., Νον., Οεἴ., Ματιῖ). Οἱ, Βαομ᾿β βυξρ. ἴμαι Ὁν5] 
ΤΩΔΥ͂ τεργεβθῆὶ Δ ΟΥ̓ ρΊπδὶ γοςδίϊνε, ἐγ. ὉΡ οὐ 1325. -- Ὁ» ϑόιῖς Μ85. οὗ 

(Ὁ μετ᾽ αὐτοῦ (50 αἷδο Επ.). --- ἰν}] (Ὁ τεαὰβ τυ, δπὰ )οΐπβ ἴο (ο]ονίην 
οἴδυβε; 46 τιδῖκεβ ἰϊ ἃ βεραζαῖς οἴδυβεὲ. Βπ. πῦϑνπ, --τ ἸῸΝ ΓΟ} (6 ὡμοίωσα 
(ΞΞ "9 1); ᾿Α., Θ. γυκτὸς ἐσιώπησα; Ἔ πμοοίε ἕαεέγε Μεὶ πιαέγενε ἐμαϑ 

ΕῚ υδοὶ δοδλο. Οτ. ἼΦ5) ΓΘ ΣΝ. ΒαςὮ. ΠΠῸΝ 8 (πῃ Σ»ἀεῥα αν δνδῃ 

(1892); ὃὕυϊ Ἰαῖεν ἴῃ ζὕημεν με. (1894), ἼΟΣ πλστα Ὑνποντῦ, ἴος “Ὼ 5.5). 

Εὰυ. ῬΡῚΠ ὅσ... ἍΝ]. Ἴθν θν ποθ Ξ 1 ἢ ἴάτη Ὦγ ἀδῪ ἱπῖο ηἱρὶ 
(υν εν τι. 181; 50 ναὶ... Ἐος Ἴον, Νον. 23, δηὰ Ηα]. Ἴρ:. Οδγάμεγ 
(452. ΧΝῚΠ. 178) οτι. ΟΝ Ὁ ἃ5 ἃ ἀϊτον. 'Μαπῖ, ΡΞ ὍΝ ἸΏΝ, --τ θ. γ5)} 

( τεμιάετβ ᾿ἰκα ἸΟῪ (ν.5.), θα ἴῃ Ρα558.; 8ὸ ὅ; Ῥ' εορ δέκ, Οαγάποει, ΔΘ, 

-τ- ΡΟΝ ΓΡῚΣ ΠΓΝ] Μαγῖΐ, ᾿ἸΌΝῸ ΓΣΎΣΓΓΝ, --τ ἽΝΌΝΌΝ) Ἀεδὰ ψ] πιδν Μ88. 

ἽΟΝΟΝ, Βδοῇ. (2 γ.) προ ΠῚ ὈκΌνν -- 22] ἍΚΙ. Ἴ2(}); ΒδοΒ. (22 γ.) Ἴ.52. 
Ματῖὶ οὔδηρεβ 41] 2 ρεῖβ. [οστωβ ἴο᾽ 2 Ῥεῖβ, ἴῃ νβ.δ 6, 

4. 5.) ξέ ποηό πα μανἱ, ἀπά ἐξέ ποριό γεῤγουε] ὙῊΟ βρεακϑῦὺ 
ΤἼΘ Ρῥτορδεῖ, δῃηά οἵ ἢἰβ ονγῃ ψογαβ υἱϊεγοά 1 νβ. δ, ΤῊΪ5 σοργοοῦ 
οἵ 5γδοὶ, ἢἣς σοῃοβάβδβ, 15 σϑαὶγ ουἱϊ οὗ ρῥἷδοα ; 1 ἰ5 δ 411] ὀνθηΐβ ι.56- 

1655. -- δίηες »Ἐ}) ῥεοῤίσ αγέ ὁμ ἤξε ἐλεεῖν δγίδείβηρε] ΤῊΝ πηθδη- 

ἴῃρ (α) ἰ5 ξυρροτίεἀ ἴῃ μαζί (γιν φεοῤίδ) Ὀγ ΟΦ (υ.5.); (δ) ἔαγη θῃ 68 
οἰδαῦὶν 186 τπουρὰϊ ἀειμαηάθά ὈΥ ἴῃς οοηίεχὶ (οἴ. [ῃ6 τοδάϊηρ 
“5566 ΓΩΥ̓ ΡΘΟΡΪῈ δῖα |ἴκ6 ἴῆεθβ, Ο ργίοβι ""; Ὀαυΐϊ [ἢ]5 τηδῖκθϑ ἰἱ 

ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο ΚΟΘΡ “ ῥγεϑι᾽" ΜΏΘΓΕ 1ἴ ϑἴδηαϑ, [5 τηδὶ δι ηἱηρ ἴνῸ 

ἀπο ου 165); (ὦ 5 ἴῃ δοοοσὰ Ψ ἢ ἴΠ6 τ1ι56 οὗἁ “ῥΓΘβ ηρβ᾿" οἾ56- 

νΏΘΙΘ, 1ῃ15 νογαὰ δἰννᾶγβ Ὠανίηρ ἃ Ὁδα 56ῆ86ε (οἴ. τοῦ 2 Κ. 235 

ΖΡ. τ). Τηὶβ οἰγουμηϑίδητϊτιαὶ οἶδυ56, ρἰνίηρσ ἃ γθάϑοη ΨΥ ἴῃ 6 ΡΘΟρΡΪς 
βῃουϊά ποῖ Ὀ6 υρὈταϊάθα, 5 51 τεηρτῃοηδα ὈΥ Δηοῖποσ, ᾿σαηϑίοιτοα 

ἔτοτα ν.}". -- -14 ἃ. Υα, α 2εοῤίξ εἰμῤ᾽ 4 (αη4) γ,αὐδέρο το γώμῇ ΑΔ 
ΤΏΟΓΟ ΔρΡΡτορσίδία Ἰυχίδροβι!!οη οουϊα Θοδγο οὶ ἢᾶνα Ὀδοη εἤξεοϊεά. 

--Ὁὅ. Ο 2γιεε, το σλαΐ γα ὧν “4)}}] Ἐοτγ ἱεχῖ, σ.ς. Αςοογαάϊηρ 

ἴο δῃοίῃοσ ᾿ητοσργοίδι!οη [ἢ18 ϑῃου ἃ τοδα φἄάοω “οε: εὐμενές, δηὰ 

Τείοιβ ἴο ἴῃς δοίυδὶ δἷη κ 'η ψῃϊοἢ ἴῃ6 ῥχίεϑὶ 15 δηραρθοα, ταῖῃοῦ 

[δὴ ἴο ἴῃ 6 Ῥυπῃίβῃητηθηΐ Μηϊοἢ 15 ἴο (4}}] Ὡροὴ τ. ὉΤῆδ γοπάοι- 
ἴῃρ ὅν (αν 15 ρίνϑη, [πουρῇ ἱποουσγεοῖίγ, ἴο ΛΠ Ὁγ (ὅ95 δηα οἰθοτσ. αὶ 
---41π4 τὲ 2γοῤλεῆς αδδο σλαΐζ γα το τλεε1] ΤΏδβα τὰ ἴῃ 6 ῥτορῆ- 

εἴβ, ἴῃς ψοτζὰ Ὀείηρ ΤοοἸ]]οοῖνο, νῆο Ῥῥσοβετυϊοα {Π6ὶγ οΔ] Πρ ἕοσ ἴΠ6 

ΦΘ. Ματζοῖς, ϑἰπλ. 1 80 ΚΙ. Βοϑ., Ενν., Νοῦν. Τιει;. Ἠα]. 
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58 Κα οὗ Ξυρροτί ; [ΠΟΥ ΜΟΥ ἴῃ στοᾶῖ ὨΌΟΙΘ δ[ ΤΏΔΗΥ ὈτΏ65, οἵ. 
76. οἷ 618}. ,ἰδὰᾺΔ 7 Κὶ 2γδ ζ΄, Δηᾶ τηδάδ ὑσορῇθου ἃ πηθδῃ8 οὗ Ἰἰἰνεὶ!ῖ- 
Βοοά (ΜΙ. 23} Ατλ. 2). ΤΟΥ σνουἹὰ ρεγίοστῃ πεῖς πιποιίοης 
Ἔνθ ΜΏ16 ἰὴ ἃ ἀσγιηκεη Ἴσοπαϊίοη, 15. 287." --- 4κπα ὃν πίρἀέ 7 
«υἱδ ἀξεῖσον 1» νιοζλεγ)] ((. (ΘΒ. Οοηξιβίοη [65 δγίδεη Ὀθεΐϊνεθη 
[Ὡ6 ἴνο τηϑδηΐηρβ οὗ ἴῃ6 νοῦ, “ἴο Ὀ6 51|6ηϊ,᾽ δηὰ ““ἴο ἀδϑίζου ᾽" 

(ν.1). 71») »μοήδδγ ἈΔΥΟΪΥ τηθδὴβ ἴἢ6 πδίίοη (οἴ. 22,7 ἴοτ τἰῃς 
ΡῬγτοῃοῦη ον] ΏΓΥ ταίεσϑ ἴο ἴῃς ῥχιθϑῖ, πὰ ἰΐ 15 1ὴ6 ῥγιεϑὶ οὗ ψῇοτλ 
[(ἢ6 ῥγορῃδὶ ΠΟ 5ρ6 88; δυϊ ταῖμεοσ, Δὰν σἱοεξ, ἱ 1.ε. ἃ ῬΡογίοη οὗ 

[86 ηδίίΐοῃ, ἴῃ οαϑῖα οἵ οἰδὴ οὗ ργδϑίβ ; οἵ. οὖν υϑεὰ ἴῃ τη 5 56ῆϑ6 

(2 83. 205 5. 1405, ψ ἢ ψὨϊοἢ τᾶν Ὅς οοηϊταβίεα “1 }}} 4150 
οτρεοῖ τῃγ σὨ]άτθῃ " (ν.. Ιπάεεὰ, Νονδοῖκ 50 γεηάεγβ ἴῃ 6 ῬὮγαβα 
Βογο, σμδηρίηρ ἴῃ τοχὶ (νυ.5.). ---θα. 42,24. δεοῤίκ το δέ ἀεείγογεα ὧν 

γέασορ Οὗ “ιεῖγ, αοξ οΓ ξποιυζεζρε] ΤὨΪ5 βδεῃΐθησς ἀδίεσγηϊηθϑ ἴδε 

τηοδηΐηρ ἴο Ὀ6 δἰἰδοῃδά ἴο ἴῃς νετῦ οἵ ν.5 5, δηα α͵5ο βδεῆβ ἴο ἕανογ 
[6 σοποϊυδίοη [ποτα γοδορεα οἡ “ ΤὮΥ τῃοΐμοι," -- 5ϑ:η66 ηον [86 

ῬΘΟΡΙῈ αἴθ ἀθαὶῖ ἢ ἃ5 ἃ ΏΟ]Ϊ6.ἁΎ Τῇ Κηονϊεάρε ᾿δοκίηρ ἰ5 
Κηον]εάρε οἵ σοά (οἴ. ν. Τῆς ογαϊμαῖυ γοηάεγίηρ τυΐάσοω 
ἄμοεσίξασε αἰΐϊει [4115 ἴο Ἔσχργαβϑ ἴῃ6 βεῆβθ. Τῇὴδ σείεγεῃοσθ 15 ῃοΐ 

ἴο ἴη6 ῥγαβθηΐ διἰυδίοῃ, Ὀὰϊ ἴο [6 υΐυτε ἀσοισυςίοη οὗ [ἢ6 Ῥδορὶς 

Ὀδοδυ86 οὗ ἴδῃ 5ϊη5 ἰηῖο Ψψῃϊοἢ ἴῃ6 ῥτοϑὶ ἢ85 ἰδὰ ἴδ. Νονδοὶς 

Δηα ΥΥ 6] δυβοη, ψιτπουϊ σοοά τοϑαβοὴ (νιΖ. θεοαυβε ἰἴ 15 ὉΠΏΘΟδ5- 

ΒΆΙΥ ἴο ἴῃ 6 σοηηδοίίοῃ, δηα Ὀδοδυδβα 1 45 ὯῸ σΟΥΓΟΘΡΟΠ Ωρ ρΡάᾶΓ- 
8116] τρια γ), ἰγοαὶ [ἢ [ἰη6 85 ἃ ρῖοβϑ. ---- ϑεεαμσέ ζΐάοις λας 
γόϊεείεα Σηποινεαρε)] Τὶ 8 δνἹ ἀθη Εν ἴῃ6 ῥχίθϑὶ νῇο 5 δα ἀγθββϑὰ 

(Ὀοιῃ ου δεοοουῃΐϊ οὗ ἴῃς ὑγεἼοδάϊηρ οοηϊεχῖ, δηά οἡ δοσουηΐ οἵ ἴδε 

Ῥἕγαβα [0] ]ηρ), δηᾶ ηοΐ [ἢ 6 ηδίΐοῃ 2} δῃὰ Ὀεοβίάθ5, (ἢ6 Ἰάδα οὗ 

ἴῃ6 παιΐοῃ ἃ5 ἃ ῥτίεϑδί- πδιίοη 5 ρΡσοῦδοὶν ἰδῖθ. “Κπον]εάραο, νἱΖ. 
οὗ οὐ β τενϑαϊθα ν1}}, νγὰβ {πδοσθίοα!ν 4 ἀθροβὶῖ ἴῃ ἴἢ6 ὈΓΙΘΘΌΥ 
ογτάεσ (Π1. 332} ΕΖ. 4453. Μαὶ. 27)." 4 --- ) γούεοζ ἐάες ,γονι δεῖ 
2γίοδί 1τ1ο »|6] ΟἸεαΥν Ἡοβοα μὰ δἱ οὴἊ [1π|6ὸ γεοορῃϊζΖεα [Β6 

Φγ», ὯΔ. 5.2. οἷ 56τ. 11. σ--ὶ7; δηὰ τί, “" Ῥγορῇεοῖβ δηὰ Ῥσγορῇδου," 28.; Μαγ- 
Ῥαυπι, δροῤλ. 85-130; 5π|. ΧΑ δὶ, 248-2ὁος ; ΕΒ. Ο77.(. 278 5. 

{ ]ετ., ΚΙ. Μᾶ., Εοβ., Ηἰ., δἰπι., Κα. νΝνὰ., ΟΑϑ.; οἵ. Οὐ. 

1 Βομυγάι, ΝΆ. δνορΆ. 407; Γῇε. 
ὁ ὅ0 ΑΚ, ΚΙ., (4]., Βαυοσ, ΕἸςἢ., Εοβ., Μδαυ., Ενν., (ἢ ς. ΝΥ ε., σΑᾺ5., Νον. 
ἢ ϑίυοϊκ, ϑοῃτό.,, Ηἱ,, Ὁτ., 51πι|., Κ α., ννὰ. 

“ (Τῇς. Ου ἴδε ἱπιροστίδῃος δἰἰδομῃεὰ ἴο κηονϊεάρε οἱ σοά Όγ Ἡροϑδεβ, 56ες εἐϑρδ- 
οἷα!ὶγ ΟΑ5. οὔδρ. ΧΧΙ, ᾿ 
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Νοτυίδοσῃ ῥγδϑίποοα 85 Ἰερἰσηαῖθ. ΤῊΪ 18 ἃ σοὐδθοϊΐἼοῃ οὗ ἴῃς 
ΘΠΕΓΕ Ρτοβί-οἰδῃ ; δηὰ ποῖ οὗ ἴῃς ῥγοβί- παίΐοη (Εχ. 195 15 δα ὶν 
Ρτεδχιίο; Πῖ. γ5, ὈαγΕΪν ῥσεέχις,; 15. 615, 6χὶ!]ο). ὈΝῸ ἰ5 ἴδε 
ΟΡΡοβιὶῖς οὗ Ὕ. --- 4,4] (ὀδεαμσεὴ ἥάσω λαεί ,ογροΐίεμ “ἦε ἦστυ οὗ 
ἐὰν σοα Τὴθ Ὡγαλ, Ἰηδίγαοι!οη, ννὰ8 βυρροβθά ἴο 6 ἃ ἀδροβὶϊ 
Μ] ἢ τ[ῃ6 ΡΠ οϑῖβ, δηὰ Οοὰ νᾶβ5 βῃρροβεὰ ἴο ὃ6 ραγίου αγν ὨδᾶΓ ἴο 
ἴε. ΤὨϊ5 Ἰῃϑί Γι Ο]Οἢ νγᾶ5 ἴῃ σΟΠΒ] ἀογαῦ]α ρατῖ οτδὶ  Ὀυϊ Ἔνεη 
δἴ [ἢ15 ἀδίε ἴῇδθγε τπηυϑδῖ μάνα Ὀδθ ἃ στη οσοάς (6 (ονοηδηῖ 
οοάε, ἔχ. 205.-235)." --- 7 οἱ χογγεί τὰν ελίμάέγεηι, ευεη 77 6. 
[86 πιειλῦοτβ οὗ ἴῃς οἰδῃ, ΠΟ ΚΙΟΓ 5 βυρροπίίοη οὗ “166 ἴοσ 
“1ὴγ ΟὨΙάγϑῃ ᾿" ὈοΙηρ ἀπηξοθββατυ ἴῃ νίον οὗ Ὠϊ. 4455. 

4, ἽΝ] εις ἰη 5 ᾿ἰπιϊαϊῖνε δεπβς, ἀσεσενεν (ΥΝἃ.), οὗ. ὅπ. 9Γ Ῥε. 4915 

ΤΌ. 1316, ταῖ ες ἴδῃ δββενεγαῖϊνε (ΚΙ.), οὔ τί Ἔχατωρ]θβθ ὁσουγ ἰη Οη. 443 
Ῥε. γ33. --ῦκ .... Φ'Ν] Νοῖς οδίαβαι; οἷ. τῆς νἱενν τ ΒΟ πνουἹὰ παῖε [Ὡς 

δεοομὰ Φ᾽ν ἴῃς οὐ͵εοῖ οὗ ἴῃς νΌ. (Ηἱ.). 67 ρδγαρῆγαβοβ ἴῃς ἔγχει Φν ὉΥ Ὅρῦ, 
ἴῃς βεςοῃὰ ὈΥ͂ ΝΝ2). -- “ὯὩΥ Ὃ»] Α οἶτο. οἴδυβε, Η. 45, 1 α᾽; ΟΚ. 141 4; οἴ, Κὅ. 
360 «. ---- 14 ἃ. Ὁ3.)0 702.) κ᾿ ὉΨ}] ΤὮς ἱπιρί.᾽5 τε οοδζάϊπαϊς δηὰ ἂζς δἀ)εοιίναὶ; 
Η. 21, 4; ΟΚ. τςς ἢ. ---δ. γον] 1 112 5 ρἰδοςὰ ἴῃ ν.ὅ, εἰ μεσ (4) ν ἰβ ὑυδεὰ 
ἴο τρδτὶς δροάοϑβὶβ (οἴ. 15. 67 Ηο. 814 Ατῃ. 14), ΟΚ. 1125; Κὅ. 4155; οἦ (6) 
1ῃς 7 τιᾶῦ Ὀς οππίεὰ δηὰ ἴδε νΌ. ἰτεαϊεὰ ἃ5 ἃ Ῥγορῇ. ρί. [πῃ ΔῃΥ οᾶβε ἰΐ ἰ5 
ἔαϊυτε ἰῃ Ἰάφα, ποῖ ἐτεχυεηϊδιϊνο. --- 0 [τ 15 ἀϊδίου] ἴο ἴγεδῖ ον ἢ (ἢ ς 

ατίὶοὶς, θη ἴῃς οοττεβροπαϊηρ τ 685 ποης; ἴῃς παίυγαὶ τοδί “ρ- αν 
5 ἱπαρρτορτγίδίε; ἤδξηςς ἴῃς βυρρεϑίίοη οὗ ες. (ν.5.).-τ 5] (Οἱ, σοπίυπίου 

ἷῃ νουβίοῃβ. Τὸ ὃὈς ἀἰϊδιϊησυϊθῃε δῖε: ΠΟ 1., ἴο ὃς ΙἰκΚα; δηὰ πο 1]., ἴο 

Ὀς 5116 Ὡΐ, ἴο οδᾶϑβς, ἴο οαιι36 ἴο οεᾶβ86, ἴο ἀεδίσου (Ξ ππῸ; οἷ. Ὀ5, ἴο Ὀς ἀυπιῦ, 

8.1] ἐπὶ, ΝΝ., Ρ. 146), ψνὨϊοἢ οσουτβ ἔουγ ἴἰτε5 ἰῃ Ἡοβεθ, νἱζ. μετα δῃὰ ἴῃ 46 

το. 16. ΕἸδενῃοῖς ἴῃ 56η86 οὗ ἀσπίγου, 15. 6ὅ 1:ςὶ ΖΡ. 111 7ς. 62 4γῦ Οὐ.ὃ ΕΣ. 322 
Ῥε, 4015... 660. Ἰ0] Ρ]. τὰς 500]. Ὀεὶτῃρ οοἸ]εςῖίνε, Η. 40, 46; ΟΚ. 145 ὁ; 

ποῖ ἴο Ὀ6 ἴδκεη ἃ8 [υἴυτε (50 Κὅ. 129) Ὀυϊ 48 ρτεβεηΐ ρΡί.; ἴῃς σἤδηρε οἵὗἉ [ἰπ|6 

ἷ5 τωλτκεὰ Ὁγ [ἢς ἀτορρίηρ οὗ ἴπε 5 σομβ. νυν ἢ ἀρρδδῖβ ἰῃ ργενίουβ νεῦβα. -- 
ΤΣ ν030] 10 ἰ5 οαυβαῖϊνε; γγονε ἦαοξ οὕ ἐποιοίεασε, οἴ. ἴῃς ὧϑς οὗὨ 30 ἴῃ 
ψὩϊ Ὦ 1Ὁ ἴθ πορ., ἴῃς νὉ2 θεΐηρ ἃ βεοοῃηά περ. (45 ἴῃ 7)ΝῈ) ΞΞ τοὐχλοιεί ξροιυΐηξ 
-Ξ- ϑυἀάοηΐγ, 15. ἰδ, οὗ, Κδ, 403 Φ. --- ἹΝΌΝΟΝΙ] Νὶ (ἴεν Ὁ), ἃ τηϊβῖακα τεϊδι δὰ 

ου δοοουηῖ οὗἩ (ἢς δυροτβιϊοη οπιοτίδϊποαὰ οοποεζηΐηρ ἴῃς Ἰεϊίετ; ἱξ ἰ5 ἀεϑὶρ- 

παϊεά (ποῖς ἴῃς 9 ονοζς 1) ὈΥ ἴῆες Μαββϑογοῖεβ 88 Ὑ ζ.Ζ. δυρεγβυουβ, δηὰ 15 

Ἰαοϊείηρ ἰπ ὩδαΥΪγ ἃ δυπάτεά Μ585. (οί. Κεπη. δπὰ Ὠς Ἐσοβδὶ ἐρ σε. ; οἷ, οοὐ. 
ΒΑΌΥΪ. ΙΟΙΟ Α.}.); 30 Β5Ζ. δπὰ ΒΌΒ.; Ἐπν. ὶ 247 4, ἴτεδῖς ἴῆς ψοζὰ 88 δῇ 

Αταϊιαὶς ἔοσω. ΤῊΣ Ὁ τὶτῃ ὅουνᾷ (Ὀε. ν»ιῤῥμεηεέσελε Ῥαγίαμίερ, τ (.; Βδοτ, 

Τηνοάξεῖνε Ῥηγοῤλείσαγερνι, 61) τηδιῖβ ἴδε δροάοβίβ; ΟΚ. 112.5; Κῦ. 415 ξ. -- 

1220] Εδρ. υβς οὗ 10 ΞΞ [αἴ ἴ(ῃου πὸ πιοῖε 58 α]ξ Ὀς ρῥτίεβῖ; Η. 41, 44; ΟΚ. 

Φϑροο Κὶς, 1.94; Ὁϊ. ΝΝε., Κας., (ο. ξη,, Βυ. ΖΑ͂ Μὴ. ΧΙ. 
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119 “. --τ ΠΩΦῸ] Ῥαγαὶ, στ ΠΟΝῸ δηὰ ἀερεπάεπι οἱ "3, Ῥγεβεῃ ΠΡ 8Ὲ δάδαΣ- 

τομαὶ ροίϊηϊ, σρμα “εγέλεγ, δεεαμδς ἕάοιε ἀαϑέ γογροίίερ, οἵ. ΟἸΚ, 111 χ. --- ΓΝ 

ὙΠΟΝ] Ηοβεᾶ 0568 ΠΣ ἴτες ἶτλς5, νἷΖ. μετ δπὰ ἴῃ 81.123. 1Ἰῃ 4}} ἴ[Ὦσες οδϑεβ 

ἴΒοτα ἰβ ενἰἀδηϊ τείεγεησε ἴο ἃ Ὀοὰγ οἵ ρῥτίεβο Υ ἰηβίγυοιοη; οὐ ἴῃς οτῖπαὶ 

τιδδηΐηρ οἵ ἴῃς νοτά, βεεὲ δε. γί, 294; ὅ85ι. Κεἰ. 36; Βεῃζ. Αγεά. 408, ἀρὰ 

δῖ. “Ἴ αν δηὰ [υ5ιϊςς," 25.8., Νον. Αγολ. 11.97; ὉὈτ., τ. “1αν," 28. Ὀαι 

οἴ, Κῦ. Ογεηόαγρρ, 11. 347; Βαυ 55, “ν ἐεείεγέλτηι, 207. --τ ἢ Ν 2] ΤΩρ]ς 

ΕἸ μαβἰ5; (4) 85 Ἔεχργεββεὰ ΌΥ Ὁ), (ὁ) 85 Ἴχργεβξβεὰ Ὀγ ἴῃς υδε οἔ ἴμε ῥτο- 

πουῃ; (2) 88 ἱπάϊςαϊεά ἰῃ ἴδε ροβιίοῃ οὗ ἴμΒ6 ργομουῃ. 

ἡ-10, 124,5. 71ε 2γεε 4" τυϊεξεώμέες, Ζλιεῖγ εομασίομς ἐχαρε- 
2, απ “εἰν αδανιάρηνομ ο7 Υαλευεά. Τῆς ψ]οκαάηδββ οὗ ἴῃς 
ῥΓίοϑῖβ 5 στεαῖ ἰῇ ὑσοροσίίοῃ ἴο ΠΕ] γ ἡυῦεσ. ΤΏΘΥ ᾿νε οἡ ἴῃ 6 
νὶς 65 οὗ ἴῃς Ρεορὶθ. ΤὨρΙΓ ρυῃιϑηπηθηῖ 5}4]} σοῖς ὑροῇ ἴἤθτη ἃ5 

ἃ ταυννατὰ ἴοσ ἰῃεῖγ ἀδοάς. ὙΏΘΥ 5}4]1 ρεγίϑῃ, Ὀξοδυβα, ]|1εὰ σῇ ἢ 

56 ῃ504}}{γ, ΤΟΥ ἢανα δραηάδοηδά Ὑδῆνεῃ [Ποῖ Οοά, δπὰ ροῆβ ἴο 

σοηϑυ ηρ ἢ τὶ Ὠ]οἢ 15 νοοά. 

ΤῊΪ5 βίτορε ργόβθηΐβ 0 ἱγγερυαγε5; ν.11 θεΐηρ τηδάς ἴο οἶον ν.135, (δε 
Ἰογῖςα] αἰθηςαΥ ἱηνοϊνεὰ ἴῃ ροΐηρ ἔγοτα ν. 10 ἴο ν.1}, δηὰ ἔτοπμι νυ. ἴο ν.}3 ἰς 
δνοϊἀοὰ, νου ᾿ἰῃς 5 ἃ σοοά τϊτηείεσ, 

Ἴ. 3.2] (Θ΄ ΞΞῷ Ὀ5Λ2. --1-ἢ} Βδοῖ. Ὁ.)75, στ πουϊ Ὡδοσβϑυ, γεῖ ἢ ἔοτος. 

- 00,293] Οείρες (γεολγιπ, ρ. 316; 80 ὍΟτ.), [01]. [εἐνν. ϑορβεγίπη, 5129. -- 
1 Οπι. νἱἢ 42. --- ΟΝ] Ἐοδὰ ΥὙ Ὁ ἢ} ΘΟ (80 Οείρετς; Ηουΐδπια, 7Ὰ 7᾽. 
ΙΧ. 6ο; Οοτεῖ, 7.7. δηὰ 3»ε., Ναὶ., Ευ., ΟΑ5., Μαιῖϊὶ; οἷ ΒΩ], ΖΑ ἮΝ. 

1881, ΡΡ. 227 (.). ΟΥ. γγὉ. --- 8. Γινοτ] 65ῈἘ) Ρ]. (5ο Οοτῖ, 2» .}); Θ. ἁμαρτίας 
ὁ λαός μον ἐσθίει. δεν (Δεδί. σετελ. 11. Ῥι, ᾿ἴ, 33 6.), τικῶπ, ---- 52Ν 1 Βδοβ. 
νὴ (0); Οατγάμετ, τ 2 Ν) τΞ {86} σοπβεηῖ ἴο ἰ. Βενεγ (782. ΧΧΙ. χτἰ τ), 

25). τ Ὁ} (ὦ νηὶ. Οειῖ., Μαεῖϊ, αηὰ Νον.3 ἯΔΡ, τ ἸΝ 9} Βόονοῖ νουϊὰ οἴἴδος 

τεδὰ ν΄ ὺ δῃὰ οπι. ῥτενίουβ ὃν, τεμάοτίηρ, “"ΜΥ ρεορὶε᾽β 8ῖπ 5Π48}} ἀενοὺτ ἰΐ 

δηὰ τΒεῖτ σε 5.41} [ακα ἀννὰὺ 115 11{6,᾿ οὐ σῆδηγσε ὃν ἴο ἢ" τῷἙ “δηὰ δεοδῦϑθε 
οἵ τπεὶγ συ 5}4}} {πεν ἴαϊκε, εἴς.᾽" --- γ»0)] [π βοπῖα Μϑ85. 5); 850 ἴῃ 8]] 

ΝΟΥΒΙΟΠΒ (50 430 ΗἸἰ., Οοτὶ, Οτ., Βαςοῆ., Ἐυ., Νον., Οει.). νᾶ. δῃὰ Μαγῖϊ, 
ϑου; οἷ. ΟΚ. τς σι. ---θ. 155252] Επὰ., οπ ᾿αβὶβ οἵ [75 ὙΌΣ ΡΥ ἡφροῖνι, 
Ἰῃβεγίβ ὍΝ ΤὉ3 ὙΌΣΣ, -τ δ }} 95 Ρ]. 5βυ 8, 45 αἶβο ἴῃ Ὁ δηά υδῦρο, --τ 10. τε 0} 
Ἐεδὰ γγλ», [0]], (ὅ, κατευθύνωσιν (80 αἷΞο ''ῆε., Οοτῖ, Κα]., Βαςἢ., Νονν.). 
Σ., Θ. πληθυνθήσονται ; ἜΪ εἰςεαυεγμρΐ, Ὁ . αὶ γχλ5, Οὐ γχθν. τα 

2}. Ῥεγδαρβ ἴο Ὀε τεδὰ 15" (ὟΝε., Οογῖ, Νον., Οεἴ., Ματιὶ). --- Ὁ] ὦ 
[ΓΔΏΒ5]. 45 ἰηΐ, Ἔχργεβϑίηρ ρυγροβα δἀπὰ σοῃηεοῖβ ΓῺ οὗ ν.11 Π ἰξ 85 οδ]εςῖ; 
φ5. Ἰοΐῃβ ἴο ν.}] δἀπὰ τεπάετβθ, αδϑωδο. Οοχί (71 7. απὰ 2 »".) οπι. δ8 ρίοβϑ. 
ΒδΟἢ., [01]. ϑαδάϊβ, ϑΌρροβεβ ἃ ΓῺ ἴο ἢᾶνε δε ἰοϑβῖ ἔγοπι επὰ οἵ ν.195, Νον. 
δηὰ ε., τεῷῪ κῦ (0). Οατγάπεν σοπμπεοῖβ ψΠ} ἰδ 68. οὐ]. της ἢγβὲ τροσὰ οὗ 
ν.ἢ], Ροϊηίίηρ τ, Οοτῖ ἀπά Ματγίΐ βυβρεοῖ ἴδε δὲ ἥνε τυογὰβ οἵ ν. 0 ἴο 
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ὃς δὴ εὐϊϊοτγίαὶ δά ἀϊτοη, ---- 13. σ, ὁ. 92] ὃ ἐν συμβόλοις, ρετδρ8 οὐ ρίαν 
συμβουλαῖς ΞΞ ΓῚΧ}3 (80 ϑίτα,, 560.); οἵ, 35. σιδιλδ.δ2. ΞΞ ἸΩΣ}5 (5:Ὁ.). --τ ὅν φ, 

2] Φ Ρὶ. σσ. ὕνν. -- Ὁ)07 ὦ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ -Ξ ΓῬῸ2 (ο].). 

Ἴ. Αεεογάϊηρ το 2λεῖγ πιριόεγ, σο ἐὰξν οἵη ἀραΐηοί γ»|9] Οἱ, ἴῃς 
ΤΕΠοΠηρ, “Α5 ΤὩΔΩΥ͂ 845 ΠΟΥ Ὁδ, 50 ΙΏΔΩΥ Ὦᾶνα 5᾽ηηθα δραδίηϑί 

τι6." 5 ΤῊϊΪϊΞ 5 βροκεὴ οὗ ἴῃ6 ῥγιθϑίβ, ποῖ οὗ (ἢ6 ρβορίθ, ἢ 85 

15 βδῃονῃ ΟΥ ἴῃς τηθδηΐϊηρ οὗ νὃ, Ὑῃδ ΡΤ ΘΒΕΥ ΠυτῦεΙβ δηὰ ἰη- 

ἤυδηοθ ἤᾶνε ὑτγοβρεοσεά δηὰ ρτόοῃ ψ| τἢ6 Ῥγόρτεβθα οἵ ἴδε 

Κιηράοτῃ ὑπάδσ [ετοῦοϑῃλ [1]. ---- 7Ζὅεγ λαῦυε ἐχελαρρεαὶ ζλεῖγ ρ7} 

,»» «λανι] ΤὮμυ5. (Ο]]ονίηρ ἴῃ6 ϑγγίδς (υ.5.), δηὰ 4 τϑδαϊηρ οὐτ- 

τοηΐ διηοηρ [εν ]ϑὴ ντϊεῖβ. ΤῊ βυρϑιταϊίοὴ οὗ »»» (1.25. (οα 5) 

φίογ (Ὁ.5.) ἰ56 ἰοσθιἀάθῃ Ὁ ἴῃε ςοηϊοχῖ, νῃϊοἢ 5 ἀθαϊϊηρ στῇ 

τὴς ρῥγίθϑὶ᾽β ἀερτδαάδιίοη. ΕῸΣΙ͂ βιὰ δχργοϑϑίοηβ, οἷ. 6. 2} 

Ῥς. το, ζΖλεῖγ ρἱρ7) τξόὰ [μεὶγ ροβίτίοῃ. --- ὃ. Ζ΄εν Μμεά οη 706 
σῖρ Οὗ γι» ῥεοῤί] ΤῊ 5 ἀδβοῦῖθαβ τΟσῈ αἰβΈ  ΠΟἿΪΥ ἴῃ 6 Τηδηηογ οὗ 

[ῃ6 ῥγΓθϑῖθ᾽ δῆ. ὅ851:ὴ (ἸΝΌΠ) ἀοε5 ποῖ ἤδσα τϑθδῃ 5;:,2- 7 47ίηρ 

(16 τῃουρῃϊ Ὀεΐηρ ἴμαὶ ἴῃῇ6 ῥγιθϑῖβ δησουγαρεα ἴῃΠ6 Ῥδορὶς ἴο 

βίη ἴῃ ογάδσ ἰῃαῖ ἴπθγ, [6 ῥγθϑῖβ, τρῶς ἤᾶνα ἴΠ6 ἰαγροῦ Ὠυπη- 

ὈΘΓ οὗ 5ϊ1η-οἤπγίηρβ, 2.5. ρτθαῖθσ ρεσα  51165), [ὉΓ [ΟῸΓ ΓΕΔΘΟΏΒ: 
(1) τἴῃ6. Ῥάγδ]}]681] νογὰ 15 9, ᾿Ἰηϊχυθν ; 115 ϑθθῖὴβ ἴο ἀδιηδηα ἔογ 

ΓΝΚΌΠ [ῃ6 τηρδηϊηρ “7:5, (2) ἴῃ Ηοβεδ᾽᾿β {Ππ|65, ἢ ]]6 σοτῃρθηβαίίοη 

γγὰ5 ρίνθῃ ἴο ἴδ ῥτγίθϑῖβ (οἰ. 2 Κ. 125, 1ἴ νψὰβ ποῖ οουηϊοδα 85 
ΔΏ οἴἌστγηρ ἴο Ὑδηνεῃ ; (3) ἴο δϑαῖ [6 5ἰη-οἤετσίηρ ψὰ8 ὯῸ 5ίη 

(ν. 65.3), (4) ἴδε 5ἰη-οβεγίηρ ννὰ5 ὑηκηόνη ῥτῖοσ ἴο ΕΖοκίδὶ. ἢ 

ΝΟΥ ἄοαβ ἰἴ τηθδὴ γη0956}) ραϊὰ 85 8η δχρίδιίίοη ἴοσ βίη, 5ἰπος 

“δαἴ᾽ οδῇ ὨΔΓΙΩΪΥ Ὧ6 υϑεα νι δυο δὴ οὐὔ͵θοῖ. ΝΟΣ τδῪ [ἴΐ 

Ὅς Ιηϊοτργεῖθα οὐ τῆς νῇοϊα ουἰῖὰς 45 ἀθϑογ θεά ἴῃ νβ.}1. 8.5 8 ΝΟΥ 
οδῃ ἴῃ τοηάογιηρς (7...) Κ΄ ΜῪ ρεορὶς 5}4}}] δαΐ 51η, εἴς.," ὃς ͵υ511- 

ἢεὰ ἴῃ νίενν οὗ [6 σοῃϊοχί, νὨϊσοἢ 15 σοποοσηθα ὈΣΔΙΪΥ τ ἢ 

ἴη6 ῥγὶθϑῖ, Ὑηὴὰ ποτὰ ἰ5 ἴο Ὀε δχρ]αϊηθα {πογείοσε ἃ5 “5172, ΟΥ 

ἢ 6 νοιϑοἢβ σΐμς, Δηα 5 ᾿Ἰητογρτεῖθα (1) ὉΥ ΤΣ οὗ ἴπ6 πεοχὶ 

Ἰἴη6, (2) ὉγΥ 8} (εἴ Ατὰ. 42, ἰπ ψῃοἢ Ι5γ86}᾽5 βίη 15 ἀεβηδα 85 
Ὀε]εῦ ἴῃ τῃὴ6 οβῆοδου οὗ οἤεγιηὴρβ ἴο 5αιϊϊϑίν Υδῃνεῆ, νἱζ. “[ὉΣ 

ἘΡὨγαϊτη ἢᾶ58 τηδᾶθ τδην 4]ἴ85 ἴο 51η.᾿ Τῆς ἰὴ οὗ ἴῆ6 ῥγιεϑῖβ 

«6Αϑ. { ΚΙ., Οα., Νον. Τ 5ἴπ)., Κα. Νὰ. ΟΥ. 

ᾧ 51π|., Κα., Ννὰ., ΟΠ6., Οὐ. ; 56], δε γαρε ε. ἐσν. μ. 4. Κ᾽ ε|. 1. τόο ἴ. 11. 303 ἴ. 

 ννε. δ γοὶ. γ3: Νον. ἥΜαπίὶ, κε]. 1131. 45 Βαυάϊ 55, δν ἐεείεγίλισμ, 236. 
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σΟηδβϑῖβ ἰῇ δηοουζαρίηρς ἴῃ6 Ρῥδορὶς ἰῃ 4 ἴδἰβα σοῃοθρίοῃ οἵ 
Ὑδνθ, ἴῃ ογάδθσ ἴῃδῖ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ Ἰηστθαβα {ΠΕῚΓ ραίη. --- 454] μπῶ 

“λοῖγ ἐπίφωίν ἐἦφν ἀπέ 1617 σομ } ΤΏΘΥ ἀἰτγοοῖ τΠεῖγ ρτεεα, {δεὶγ 

Ἰοηρίηρ, ἴΠεῖγ δρρειῖςε, ἴο ἴπ6 στ οὗ [6 Ῥθορὶα; “ΤΟΥ ἰινε 

ὉΡΟῚ πα νίος οὗ ἴῃς ἀδγ᾽" ;" οἵ. 6. 227 Ῥς, 86᾽ τ42} Ρτ. το 
ΤῊΝ δἰηρυϊας βυδιχ 15 οἰϊπεσ ἴο Ὀ6 ομδηρδα ἴο᾽ ἴῃς ρῥίυταὶ (σὰ 
νΘΙΒΙΟΏ5), ΟΓΥ τοδᾶ αἰβι τ υνεϊγ. --- ὃ. 4πώά4 “9 19 ὀεεέοπιές ἐξέ 

2εοῤίεκ, ἄξε γε: 7] ΤὭς ῥγίεδὶ μᾶ58 Ὀδοοῖηα |ἴκ6, ἢ Ὀεϊΐεσ ἴῃδῃ, 
1ῃ6 ΡΘΟΡΙΘ, 815 βρϑοὶδὶ Ὀγίνι]ερεβ δηὰ ἢ5 Ὠθάγῃθϑϑ ἴο Ὑδανεῆ 

ΠΟΥ͂ βασνίηρ πὶ ἢ0 ροοα. ἡ [Ιἱ ἀοεβ ποῖ πγεδῇ ἰμαῖ ἴῃ ρεορὶςε 

ἢανα Ὀδοοηηα {{πὸ τῆς ρῥγίβϑῖ, 2.5. Κ ΠΕΥ Ὦᾶνα (4116 ὑπάεὶ τιτυδὶ, 

ἀοίηρ ἴτοτῃ ἰυϑὲ δὶ (ἢ6 ῥγθϑίβ ἀο ἔσγοιῃ στεβα." Σ [πη ἴδε Ἰδίϊεγ 

ο486 ν." ψου]Ἱὰ ταδὶ τῆς ἰγδηβιτοη ἔγοτη ἴῃ 6 ρῥγίθϑῖβ ἴο [ῃῆ6 ῬΘΟΡρΪςΕ, 

ΨὮο, ςοηϊαιηϊηδῖϊοα ὉΥ [Π6 ῥχδϑῖθ᾽ δχϑιρῖθ, ἅτ σουπαρὶ δηά 

βϑηϑυδὶ, [ῃ6 τἰπουρῆϊ δῖα δηὰ ἴῃ ν. ἰ5. οἵ ἴῃς ρεβορίε, δηά 
ῃοΐ οὗ [ἢ6 ῥχίθϑθίβι Ι͂ἢ [ἢ6 ἰὈσῈΓ οᾶβ6, ν.Ὁ σοηιηθε5 ἴῃ6 ἀ6- 

βου ρίοη οὗ τῇς ῥγίθϑῖβ᾽ ψιοκεάηθθθ δηἀ Ἀρρσόδοῆϊης ΡῈ ἰϑ τ θηῖ. 

-- 3'μὶ 7 τὐἱἶ υἱδ ῥωμίρἀσιοηί ῥοῦ ἀΐξ τῦᾶγς, απ ἀὶς δες 7 

τὴ γεφιρίς 19 ἀΐι)] ΤῊΘ ὑγίθϑὶ 5}4]1} βυῆθσ ἴοὺσ ἢΪ8 [δἴ]υσε ἴο 
ΡεΓίοστλ ἀὐρῆϊ ἢ5 ᾿πποίοηβ, ἕο ἴτἢ6 σοοηάποϊς ΜΒΙΟὮ ἢ45 Ὀγουρῖ 

ΤοΡρτοδοὴ ὑροῇ Ὠϊβ τε] σίοη, δηά ίοσ ἢ15 ἀδεάβ νοῦ ἤᾶνα ὈδΘῺ 

ἴῃ ν]οϊαϊίοη οὗ 5 νον. ---10. “4.4 λεγ «λα εαΐ σπα «λα μοί 
πά τα γαεηομ] ΜΙ. 6.5 1,ν. χ6 3, ὙΤΪ5 15 5111 βροκβθηὴ οὗ ἴῃς 
ῬΓδϑίβ, 85 Ἄσνθ ἴποβα ἄρτθα ψῇο ψου]αὰ δϑϑῖσῃ τῃὴ6 [ΟἸ]ονίηρσ οἶδλυβο 

ἴο ἴῃ6 ΡΘορΙθ. ὃ ΤὨς τεοίθσοησα 5 ἴο ἴΠ6 5δοσγιῆοϊαὶ σηδαὶ, ἢ ψὩ]οἢ 

τὴ6 ῥγοδῖ νου ἴακα ραγὶ ΜΙ τἢ6 ὙγΟΥΒΠΙΡΡΘΓ. --- Ζάεν «λαΐ 
εοηρε σα με} απα εὐλαὶ ποΐ μα τα οαεηοη) ΤὮς 510 τείοιτεα 
ἴο ἤεῖα 15 ἃ ρατΐ οὗ ἴῃς Β44] οὐ ψῃϊοἢ [Π6 ϑγαο! 5 ἢ Ῥ σι θϑῖβ 
Ὦανε ἱπιτοάδυοοα ἱπῖο ἴῃ6 Ὑδηνεῆ-βοσνίοθ. Ασοοσγαάϊηρς ἴο [ἢ ϊ5, 

ΘΥΟΙΥ Ψομηδη ψὰ5 ΤΟαυϊγοα ἴο Ρτγοβεςαϊα Ὠουβοῖῖ οὔσας ἰῇ [ἢς 

[τ ρ]6 ἢ ἃ ρῥτίοϑι. ἢ Αραϊηδὶ ἴῃ 6 ογαϊΑΤΥ ᾿πτογρτοϊδ οη οὗ 

1ῆ6 βαςοοηά οἶαιβα, φῴάεν Ἅ“λαλ πο ἱπεγέασε, 1.5. ἴὰεῈ ῥυπὶϑῃπιοηΐ 

οὗ “ἢ ]ἀ] βῆ θββ, ἰι5 ἴο 6 υτρεα (α) ἴῃς ἰδεῖ {παὶ ἰποῦθαβα οὗ οἵ 
ΒΡΤΙηρ ὰ5 ηοὶ ὄχρεοῖθα οὐ ἀδβιγεα γοπ [ἢ 5 ᾿τητηογα!γ, (δ) ἴῃ 6 

Κ τεδάϊηρς (υ.5.), ψῃϊοῦ (οἴ, τ 5. 295) τιθαὴβ Ὁ μη» 4 απ οζαεδοη. 

5. ΟΑΞ5. ἐπ ζοε. 06 Α5. ᾧ ννὰ. 
{ (Βε. [ Ἡἐγοάδοίυ, 1. τρο; ϑίγαρο, ΧΙ. ὑ. 532. 
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16 τις βίῃ 15 ἴπδὲ οἵ [6 ρβορῖο, ἴῃς ΟΓΑΙΏΔΤΥ ἱπιεγργοίδιίοῃ ἰ5 
ΙΏΟΤΕ ΔρΡΡτορτίδῖθ. Οὐ μορ ὔϊγίρεησεγ, " 65. 5011} βρη ηἰςδῖ 
Βεϊηρεη.ἵ --- 30», τάεν ἀαυε ζ οἱ ἀδεάίρρ γαλευελ] Τῆς ρῥτίβϑίβ 
Ὁγ τμεῖγ σοηάυοϊ μάνα δου! ἀραηἀοηδα Ὑδηνθῆ, δηὰ πον Πδτα 
ἴο]ον5 ναὶ νου] παίυγα! γ ὈῈ Ἔχρϑοϊθά δηά πῆδὶ {ιγηΐϑῆθς [ῃ8 
᾿ΔηΒΙΠΟη ἴο ἴῃ6 ἠεχὶ βίσορῃε. --- 12. 4, 5. (γα) Ἣν 2εοῤί αεξ 
εομηδεί αὐ ἠοῖ» τυοοα 1 ΤῊΪΐ5 15 ἴῃῆ6 οἰηαχ. Τῆδ ΡΠ αϑῖβ ἢδνε 
ταγηεα ἴῆ6 ΡΘΟρΙῈ αινᾶὺ δηὰ ν}}} ἢο ἰοηροτ {Πδτηβοῖνοα ἢᾶνο οοου- 
Ραϊϊοη, ἔογ 1η6 ψοοάδθῃ [ογαρ πὶ σα βουρῆϊς ἴοσ δάνίοε ; οἴ, 83 
2 5. χ,ὶ τό 3 .-- Ζ7ΖΑείγ τα ἀδοίαγες το “άδρε {ἀξ ογαε] ΤῊϊ5 ΤΥ 
Ὀ6 (1) ἃ 5ιδΗῖ ἢ ἃ νοοάξη ἱπηαρα οατνεά οῃ [ῃ6 [ΟΡ ;: (2) τῇς 
αἰνίπετβ ψδηά (εἴ ΕΖ. 21, ψ Ποῖα [π6 Κίηρ οἵ Βαργϊοη οοτηθίῃθβ 
αἰνϊηδιίίοῃ ὈΥ ἄττοῦβ ἢ σοηδυϊαἰίοη οὔ 186 [ΕΥΡ Ὦ]Ω) ; (2) ἃ 
ΤαϊἸδίυγε ἀρλεγαλ, οἵ βδογεὰ ἵγθβ, [ἢ 6 ἰοτεροίηῃρ “ ποοά " Ῥεΐηρς 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο ἴῃς οτάϊπατ σελογαὰ,; ἴδυας ἴθ δηϊζίγε οδᾶτρε σου 
Ὀε ἀϊγθοιϊεα δραϊηδὲ βυγνίνίηρ εἰδτηθηῖς οὗ 1Γ66- ΨΟΓΒὮΡ. ὃ 

Ἴ. 15...... 3] Οοιτεϊαϊίοη, οἵ. 1 85. 918 Ῥ5. 1276 7ο. χζ'; Κδ. 371 9. --- Ὁ23] 
Ῥοβίτίοπ ἐτρῇ. --- "503 3 τὸ ρτῖσε; οἵ. Ῥβ, 1οῦϑῦ 1ς, 211; δπὰ ΟΚ. 1192; 
ΚΟ. 332. --- ΛΝ] ΤἈῖβ 15 ποῖ ἱπηροββίθ]ε ; Ὀαΐ ΥῸΣ 8εδτιθ τηυοἢ Ὀείζετ. -- 
ἸΝΌΓ, Υ} 5} Ρτεβ. Ρί5. --- ὃ, γινθπ] ΕἸΩΡὮ. ροβ.; οἴ, Κδ. 3309 νι. το ὕϑϑν", ἸΝΦ"] 
Ἐτδα. ἱπιρίβ. --- ὙΦ0)] τξ ἀρρείΐϊε, ἀεϑβίτε ; οἴ, 56111π, εν σε, 11. 301 ἴ,; 
Βηρρβ, 782. ΧΝῚ. 2 [. Οἱ ἔοτοε οἵ βυβ. ς(. Κῦ. 248 υ.; ΟΚ. 145. »}. --- 
9. "55}} ΞΞ δηὰ ἴξ 5}4}} Ὀς, ποῖ, “τῃ5 ἴξ σοπιεβ ἴο Ὀε᾽" (6Α9).. ---- 29 Ὁ»9] 
ΤΕΣ 3 ἰβ τε] ἃ βυρβῖ., [ἴτ., [ῃς βἰ παι] τας οὗ ἴδε ῥρεορὶε, εἰς.; ςοἔ, Κῦ. 271 δ. 
-τυδῦρου ν901} ΟΒίαϑπι ; 538. β0Η. υβεὰ ςο]!εοινεῖγ. --- 10. ποφὺ 1] ΤῊ 
εχργοββίου ἰβ δυυνκναγά, δηὰ τηῖρῃς ε ἱπιρτονεὰ ΟΥ οὐἱττηρ οψῦ, ψ ΒΙΟΒ 
βΒἰαηβ ἴῃ ἃ Ῥϑου ταῦ ροἷδος, πὰ ἐαγηΐβμεβ5 ἃ ςοπϑίγιοϊίοη οὗ νυ ῃϊο πὸ οἴ οῖ 
ἐχδτηρῖς ἀρρεδίβ (1.6. 5 ὙΠῈ ἰηΐ, ἴεν 31»). Εοτ οἴδες βυρρεϑβίίοῃβ υ.-. ---- 
12 4, Ὁ. "Ὁ}] Ῥαϊπεῖίο: --- ΜΥ ρεορὶθ, Ἵςοηβυϊίηρ μεῖς ψοοὰ, ψ ας {πεῖς 
ἰδῇ ἀθοϊαταβ ἴο ἴβοὰ ἴῃς ἀϊνίης ν]}]} 1 

11. 12 ο-14ά ο. 7ὴε »"αὐριέες ΟΣ ἐδ6 φεοῤίξ ἐπ 1ἠδὶγ τοπσμα 
Ἱπαάμέρεηες. Ἰηδυϊρεποα ἴῃ τνῖηθ δηά Πδι]ΟΥ ἢπὰ5 ἀτίνθη τῃθ 
ῬΕΟΡΪῈ πηδᾶ ; δνθυυῇεῖα 8 5 συ ΠΥ ἴο 6 566ῃ ; Ὀυϊ ἴῃ6 γουησς 
ΜΟΤΏΘῺ ΏΟ δηραρα ἴῃ ἰενγάηθϑ8 ἀο ποῖ ἀδβασνα ρυπιβῃτηθηῖ; [ἴΐ 
15 Τα ΤΠ6ΙΓ [Δ[ΠΘΓ5, νἤοβα ἜΧϑΏΡ]6 [ΠΟῪ ἴΌ]]ονν, ψἢο 584}} βυβετσ. 

4 Τογ. Τ Ῥοςοοϊ. 
Τ ΊΑ; οἷ. δίμοϊς, ᾧ 80 ΨΈΒ. δένε, τοῦ; οἴ. Εοοῖε, 782. ΧΧΙ. 536. 
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Το ροεῖὶς ίοτῃι οἵ (ἢΠΐ8 βίτορῃς ἰβ βίπιρὶς δῃὰ τερυΐϊατ. Ὑνο ροϊῃηΐβ ΟἹ 

ἄεβεῖνα ποῖϊοσο : (1) ν. Δ 4 ἢδ5 δἰγεδαυ Ὀδδῃ ἱἰτδηβίοσγεα ἴο (οἶον ν.ὅ; (2) "2 
τῶν 20 (ν.18) 18 ΡγΟΘΔΌΪ 4 ρίοββ (οἷ. Νον.), δά ἀςὰ ίος ἐχρ᾽πδίίοῃ με ῃ 
[δε ἁυβᾶσε Βαὰ ἀϊεὰ οὐ. ϑυοἢ δὴ εἐχρί δηδιίίοῃ ννουϊὰ ποῖ μανα ὕδθ πεεάεὰ 

πᾳ Ηοβεδ᾿β [[π6. 

11. ΓῺ} (ὃ σοπησοῖβ ψ ἢ ν.}0 (ν.5.). 942. (νυ...) τεηάειβ, 4πῶ ἐλεν ἰσυεά 

,ργμίεαϊίοη, Αταῦϊς ββοτηβ ἴο υ86 ἼΦ᾽ ἴτοτῃ ργεσεάϊηρ νεσβε, ἐδαζ ὅΐον γᾶν 

σεγύε “ογπιίεαίίον απα ἀγερξομηε:5. --το )} Ν εὐβίοηβ ῬΥθῆχ Ὶ. ---- 35} 6 πλαῖκε5 
8.0].», Ἰοϊηἰηρ ψ 8 ἴἴ ἢ οὗἁ (ο]]ονίην νεῦβε. “ὁ δὰ β βυῇ. Ξξξ 825. Εὖ. τεραγάβ 

ν5.}} κῃὰ 4 ἃ ἃς 8 ῥγονεγὺ οὐἱρίπα!ν ρῥἰαοεὰ οὐ ἴα πιᾶγρίη ὈΥ βοῖὴς τεϑάδσ (50 
Νονν.). --- 19 ο, ἃ. Ὅν] Ἐεδὰ τ 55Ὲ}, Ὁ» ἢ (80 Οτ., Βαςἢ., κα. ΝΥ ε., Νον., 

Οοτὶ (»".), Οεῖ., Η4].). Μαγίῖ, γργῆ. -το Ὁ5) 50} ΒδοΒ. Ὀπστν. --- 18. ΠΡ ΜῈ] 
Νον. βυγζγ. ἴμαῖὶ ἃ νὉ. Ὧδ5 ἀτορρεὰ ουῖ δῇεν [8 νογά, ψ μοὶ ἐχργεββεὰ ἴδμς 

Ἰϊσεπιίουβ ργϑοίίοςβ οὗ ἴμε πιδη, οὐ ἴδαϊ ἰϊ βίοοά ἰῃ ρίδςε οἵ πῶσ 20 "5, βοὴ 

ΤΑΔΥ ΨΜ6}} Ὁς ἃ ρίοββ. γε. νουϊὰ ΞυΡΡΙΥ τῆς πιϊβδίπρ νῸ. δες γιὸσς 3Ὁ 53. 
ἴῃ νίενν οἵ ἴ8ε8εὲ βυρρεοβίίοηβ Οαγάπεσ ρύοροβεβ ἴο τεδὰ 590 ΓΙῸΣ" τῷὸ {πε} δὸ 
ᾧρ ἴο ἴπε Βατὶοῖβ, οὐ τ 95 ΓΌ2Ὁ ἔοτ ΠΟΝῚ 2320. --- τον} (Ὁ οπι. βυῆ, Οὐ, οἷν. -- 
14. ἼΡοΝν νὉ] Θ΄ )οἷπβ ἴο ν.18 Ὁγ καὶ; 30 Ψν. Βδςῖ. (6 γ.) ὍΝ Μϑπ, --τ3 03 
Ὁ2 59... . Οτ. οὔδηρεβ βυϑ, ἴοὸ 34 Ρ]. ὈΠ--- το ΡΝ) Γ] Βδοῦ. (.,».) δάδὰς 
αῇετ {μῖ5, Ὁ5.23 Ὁ7). --- Ὁ] 485. ἔξπλ. τξ "25, --τ Ὑ710}} Οἵ. γΥγ) (50 Οεῖ., Ματι!). 
ΗΔ]. 325)» ΒΕΥ̓ 5δοτίῆοα. 

11. αγῶ»», τοίμε, απαᾶ πεῖν τοΐηό ἰαξε ἀτυαγ {ε ὁγαΐμ] ΤὮς 
ΡῬτορῇῃεῖ ηἰσοάπσαβ [6 6 Ὴ βίσορῃβ ψ ἢ οδ οἱ ἴδ τδην “ ψῖβα 

ΒΔΥΪηρ5 ᾿" ΏΙΟὮ ΘΙ (ΑΥΩ ΔῚ ἴο ἢ, ΤΟγα] βαγίηρθ ψ Ὠϊο ἢ σοηβίϊ- 

ταἰοα [ἢ6 5ἴοοϊκς ἰὴ ἱγδάβς οὗ [ἢ6 ψγ|886 τῦθη ΜΠῸ βαΐ ἴῃ ἴῃ6 ραῖα. 

Οἰδοσ χη ρ]65 οὗ ἴῃ6 56 οὗ ψιβάοΙ ϑΑυ]ηρ5 ΤῊΔΥ ὃς ἰουηά ἰῃ 

4.54 64} 814 το 3 Ὁ χγχ,Ὅ, ΤΠΪδ βαγίηρ ἰογιηθα ἃ τιοϑῖ δρρζορσίδῖθ 
Ἰηἰτοάυοϊίοη ἴο ἃ 5ΣΟΡΏ6 ψὨοἢ Ρῥἱοΐυγο5 (Ὧ6 ψ]δοὶ ΡΟββ Ὁ] ἰῃ- 

ἀυϊροησς οὗ ρβββίοῃ. --- 12 ο, ἃ. 2:9» τὼς ερῖίγί οὐ λαγίου λας ζῆ 

“άσηε ας1΄7γ4)}} ΤἬΏΘΥ δῖα δοίϊυδλίε ἃ ΌΥ δὴ ἱπηρυΐδα πο ἢ Ἰεδάς τὸ 

ΒΑΙΙΟΙΓΥ ; οὗ. ἴῃ6. υ86 οὗ ““5ρ|τἴ ἴῃ [ἢ15 ϑᾶτὴδ 5686 ψ ἢ “7)64]- 

Οὐϑγ " (Να. 5.3), “ Ῥεγνδβθῃθβθ᾽" (15. 1915), “" ἀποϊδδῃηθ85 " (Ζε. 
132)." -- 4πά {ἦεν λαυό 2ίαγεα 1716 λαγίοή γον πραΐϑν “λεῖν Οοα ἢ 

Γῇ. τἢ.--18. ὥϑοη 1ὲε τοβς οΓ “6 νιομπίαίης ἑΐεν ταογήβεε ΓΙ. 
ι: Κ. 1422 Κὶ. 1η}} 76. 29.,56, ΤῊΪ5 ψὰ5 τῆς. (δηῃδδη 5} ρῥγδοίϊςθ, 
Δ, 45 βιιςἢ, 15 σοηεπηηθα. Μουῃίδίης δηά ἢΠ]ΠἸΠορ5 νοτα βδοτοά 

Ὀδοδιβε τοραγάθα 45 ἡδαγεϑῖ ἴἢ6 δροάδ οἵ ἴμε ἀδῖγ ; οὗ. ἴη6 “ὈᾶΓε 

Ρίδοαβ" οὗ 76. 32. --- πα μον “ἔᾳὲε ες τὰν νιαζε οδεγίηρε] (Ο. 

4 (Πο. 
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Ατι. 4ὅ; αἷβο σ.5., ΡΡ. 132 ἴ. -- ὐγιαδν οαξς, εἰς. ϑοτῃθίῃίηρ 56 5 

ἴο Ὀ6 στοὴρ ἤ6γθ. (Οδγαῃετ᾽β ϑυρρεϑίίοη (0.5.} 15 ηοΐ ψι Ποῦ τσὶ. 

Βεϑιάεϑ ἴῃς αἰ ΘΟ Αἰγεδαγ τηθηκὶοηδα 15 ἴῃ 6 ἰορίοδὶ σοπηδοίίοη 
ἢ ν δαὶ [Ο]]ΟΥ5 : --- 7“, γεζογε γον» ἀσυράϊεγε, εἰ.1] ΤὨ5. 15 ἃ 
Ὠδῖιταὶ οἰθθηΐς ἴῃ [6 5ιζυδίίοη ; 1 σουἹά Ὠᾶταΐϊγ ῬῈ οἴδεοσνβα, 

ἴοτ ἴῃς τοὶ ρίοη ἰ5 ουϊεναϊοὰ ἀετηδηά5 ᾿ΙσΘ ἢ ΠἸ]Ου5η 655. ---14. 7 
το πού ῥωμπίδὰ γον ἀαωρλίεγς. .. ΜΟΥ γο7 σῤοώδε5} ΤῺ Ῥάγαὶ- 

6] Ἰ5τὰ σουσγοϑροηαβ ἜΧδοῖΥ ἴο [παῖ οὗ ν.3. ΟὝΠ 85 ἸΟῪ πᾶν ὉΘ, 
1ῃ656 ψομηθ ἀο ῃοὶ ἀδβοσνα Ῥυηἰϑἢτηθηΐ. ---- 3,27, ἐδέν “λεριρείσες 

φυτὰ δαγίρες ρὸ 4ε142] 1.6. [ὴ6 6] 6Γ5, ἰῃῆ68 ῥγίθϑίβ; ἴο ἴῃς ᾿ἰδδάειϑ 

ὈΘΙοηρβ ἴῃς ὈΪαπλα ἔοσ 186 ϑἰυδίϊοη. Οὔβοτνα ἴῃ σἤδηρε ἰτοτὴ 

2ὰ Ρεῖβ. γέ ἴο ἴῃς 44 Ρεῖβ. δεν, οἴ. Οῃ. 4955“ 354 705. η)12} 15. τὖ 
1 Κ. ιτδλ,5- πα τυὐἱϊὰ ἐοπδεεγαϊεα ἀαγίοες ἐὰλεν ταογίβες] 1.4. ὕτο- 
δβϑίοηδὶ ργοβίταϊο σοηηοοῖοα τ] [ἢ6 σογοιμοηϊδὶ οὗ ΜΟσΒὮΪΡ 

(ν.2.). 

11. ΦΌΩΣ 7] Ἑδηεηϊοα δηὰ υπίετπιοηϊεα ννῖῆθ. Οὐ βίου οὗ } ψ ἢ 1» 
ἔανοτβ ἴῃς τεδάϊην οἱ ὃ ν δὶς ἴΔκαὸ5 ΓῺ ψἱτ ν.}0, --- Πρ] Ἐτεααςξηϊδενε 
᾿τηρῖ.; Η. 21,3; Ὀτ. 8 33 (ὁ). Τβὲε νῦ. 5 ἴῃ 55.» θεσδυβε ἴδε σοτηρουπά 50Ὁ- 
Ἰεςῖ ἐχργεββεβ οὔς ἰάεα, ἀευδυςπειυ; Κῦ. 349 7. --- 13 ο, ἃ. Νοῖς ἴδε οὨϊαπιὶς 

Διτδηρειησηΐ οὗ ἴΠε5ὲ ἴνψνο οἶδιι568. ---18, 7.9.7 Οἷΐκ, ἃ ἴγεε οἱοβεὶν τεϊαϊοὰ ἴο 

ἴῃς πὸν, ὠγεδιρά, 48 ἴῃς ἴννο νοτάβ εὐ ἀθητ σὸ Ὀδοὶς ἴο ἴῃς 884π|6 τοοῖ. 

--- 225] {τὲ τεχὶ ἰ5 δοςερῖοεα, ἰ8 οἱ ἀποοιίδϊῃ τηοδηΐῃρ; [5 ΟὨΪΥ οἵδμετ οσσυτ- 
σοῦ 

τοῆος 8 ἰη Οτ. 2057, Τῖ8 Αταῦὶς σοορσπαῖς οὧϑ ἴλνουβ ἴΠ6 τῃθδηϊηρ᾽ σΣζογαχ, 

δηὰ 80 (5 ἰτϑηϑίαῖεβ ἱπ Οη. 2037, Βυϊ Ὠεῖε (δ απὰ Φὅ τεπάευ λευκὴ (ρορΡἶαγ) 
ὙΠΟ ἢ βεοτωβ ἴο Ὀς ἴῃς ΟἿΪγ 501140]ς βεῆβε (1 ὄν, 4γανιδίτολε Ῥήαηεερηα»εεη). 

Τδοβθε ἴἄτες πουη8, κι παάϊηρ ἴῃ ἴῃς 85., ἀηὰ νἱΒουΐ ἴῃς ἀτίϊο]ς, αγὰ υβεά ἴῃ ἃ 

δῬεμποτῖς 56 η56, ΘΔΟἢ ταργοβϑοητὶπρ 115 οΪ458. --- 138. Νοῖθ Τσἢϊάβῃ ἴῃ ᾿αβϑῖ ἴγὸ 

οἴδυβεπ. --- 14, γ0}} 7άεν ρὺ αραγί, ἔ.ς. ίτοτη ἴῃε βϑαποίΐυδγυ. [ἰ 15 οἶεασ παῖ 

ἴηε ὨΙΦῚΡ δηὰ [δεῖς σοτηρδηΐουβ τὶς μάτενν ἔσοῦλ ἴἢ6 βδῃποίυδευ ἰΐβεϊζ; ςΐ. 

Ἡετοά. 1. 199, ἔξω τοῦ ἱεροῦ, ἀπιὰ οἴδετς ενίάεποςε οἰϊεὰ Ὀγ ΑὟ ΕΘ. «8:γε. 45ς. 

ἼΒετῖε βεεῖῃβ ἴο Ὀ6 ΠΟ ΟσοΑϑΙο. ἴο ἔοϊΐονν Επ. 18 κυρροβίηρ [δὶ Ὑο ἀεοὶσπαϊεά 

ΔΏΥ βρεςοἶα] σετγειηοηίΐαὶ δοϊίοη.---- ΠῚ 05] 1ἰϊεγαγ, ἐορσες αἰεαῖ 07:65, ἵ.6. ΨΟΤΆΘΗ 

ΨὯο Παὰ 5βδογ βοςοα [δεὶνγ νἱτίας ἱπ ποηοῦ οὗ Αβίατίε; οἷ. Αβϑευυ. ξαδδέμ. ϑαςῇ 

βδστεά ρῥτοβίυε8 ΕΓΕ σΟΙΠΠΊΟΩ ἴῃ ἃποίεπίὶ βαποίυδτίοπ; οἷ, δίγαρο, ΧΙ; 522; 

ΟἹ]-ρα-πιεξ Ερὶς; ΜΝ ΈΘ. δένει. 4ς 5; [ἐτγετηῖδβ, 7 μόαγ, 9 ἴ.; ΒεηΖ. 4γελ. 428 [,; 

Νον. 47εἰ. 11. 132, 307; [ἀβἴτον, Αεί. 48ς ; (Ἐε., ατίὶ. “ δῖοι," 58.; ΝΥ. Ῥ. 

Ῥαϊδυϑθοῃ, ατί, “" Ἡδιϊοῖ," 22 8.; δῃὰ τῃ6 πιδὴγ τείδγεηςςβ ἴο ἴἢς ἀενοῖςες, οΥ 

δδοτεὰ ρῥτοβίϊαΐϊθ, ἰῇ [Ὡς Ηδιητηυταῦϊ (οάδ, δι. 88 110, 127, 178, 182; 5ες 

Φϑ66 Κ. Δ, 2381. Μαιῖΐ ὑπ ΘΟΟΘΘΑΓῪ Οἤδηρε5 41} [6 βυθῆχαβ ἴῃ νβ.18. 16 τὸ 
ἴδς 234 ῥεΓ5. 
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Ἑ, ἘΞ Ἡδτγροσ, Οραΐ οΥ ἴανε»»"εγαδὲ (1004); Ο(οοῖς, 714 Ζατυς ο7 ἥο:ε5 ἀνα 

ἐλε (οαΐε οΥ “αρνενιεγαδὶ, τ4οἷ. Ἐεἰρίουβ Ῥτοβιϊϊ τίου οὗ [818 βουῖ νψῶς ἀΐ5- 
ἘΠΕ ρτοδιθιιεὰ Ὁγ ἴς Ὠευῖ. (οὰς (Ὁ ι. 23177). 

1δὅ-19. ΤὨουρῃ Ι5γ86] ἰ5Β σοπγηγεα ἴο ΙἀοΙΔΙΓΥ τηδῪ Τυἀ Δ 
ποῖ [ὉΠΟΥ͂ ΠΟΙ ΘΧΔΙΏΡΪΘ, ΠΟΥ Τοϑοῖΐ ἴο [ἢ6 ρΐδοθβ οὗ ἰάοϊδϊτοιι3 

ΜΟΙΒΠΪΡ. Ιδ5:46] 15 ρίνθῃ ον ἴο 1Δοἷβ; 5ῆ6 ροεβ ἴτοτῃ δδὰ ἴο 
ἍΟΙ͂ΒΘ ; ΠΟΙ ΓΆΪΘΙΒ ἃγα δηδηγουγαα οὗ ἰηΐδιηγ. Αἢ ΘΏΘΙΩΥ Μ1]} κυά- 
ἄδην δηα νἱ]ἱο θη] ΟΔΙΤΥ ὮΘΙ ΔΨΑΥ. 

Τ ν.}δ 5 δυϊμεπίϊο, [815 βἰτορᾶς, ΠπΞππὸ (ς ῥγεςεάϊηρσ οὔς, σοῃβὶϑῖβ οὗ ἵσεῖνε 
Ἰἴπεβ. Ηξετζε, βἴγδη οὶ ΘΠΟΙΡΉ, 8ἃ5 ἴῃ βίτορῃε :, ἴῃς 718 δηὰ 81} 1ἴπη65 δῖα 

ἸεηριΒεηςά, 85 1 ἴο ἱπάϊοαϊε Ὀγ τμεὶγ νοῦὺ Ἰοσηρίῃ τῆς βδάηθββ δῃὰ βογίουβποϑϑ 

οὗ 186 5ἰϊυδϊίοη. ὙΤὨς δυϊ με ητ οἵ οὗ ν.}δ, οὐ δἵ Ἰεδϑὶ οὗ 1ις, ἰ5 ἀεηϊεὰ ὮὈΥ 
ΤΑΔΩΥ͂ (80 ἐφ. ΝὟε.; 5ἴ8, ΟὕἽΔ 1. ς77; Οο. Φἐμέ. 172; (με. ἴῃ ΝΆΕΆΘ. δγοῤά.; 

Ου., ΟΑ5., Νον,.; δεοβοηδηῃ, 20 ἔ.; Μαιῖϊ, 523. 2122; Ὀασΐ οἷ. ΗΔ4].}) οα τδς 

[ο]ονίηνσ ρτουηάβ: [ῖΠς τείογσεμος ἴο [υἀδῃ ἰ5 οτος δηὰ υππαϊυγαϊὶ, Ἰγὶην 

αϑίἀς ἴγοτῃ ἴῃς Ῥγορῃει᾽5 ἱπουρῆϊς ἰῃ (6 ρῥτγεσδάϊηρ δηὰ [ο]]ονίηρ οοπῖεχῖ; 

τς 5εηιτηςηῖ σοηςεγηϊηρ ἰἀδῇ 15 σδαϊςδὶὶγ ἀϊδεγεηῖ ίτοπι ἴπαῖ ἐχργοϑβεὰ 

Εἰβενβεσε ἰῇ Ηοβεᾶ δ. οὅ. 10.18.4. 64, δῃηὰ ἴδε αν ναγάμεββ οὗ ἴδε δά γος 

ἴο ϑ5σγδὲὶ ψ ῃθ ἴῃς [Ππουρῆϊ 15 ἀϊγοςοῖυν σοῃοογηδὰ τ ΤαἀΔῃ; Ὀυϊ ᾿ξ τᾶν 

Ρεγδθᾶρ58 ὃς 841 ἰαῖ ΤυΔ}}}5 αθαὶγβ νοῦς δἰνναυβ οἰ οβεῖὶν σοπηεοϊοά ψ Β ἴΠοϑε 

οὗ Ιβγδεὶ, δῃα [815 τηθηϊοὴ ψουἹὰ βεῦνὲ ΟὨΪΥ ἴο τῇδε τῆοτο ροϊηϊεὰ ἴδε 
τεῦυκςε οὗ [Ι5τϑεὶ. 

16. τ τ Ν}] ΘΘ , Ἰοΐπ τ ἰ ν.14, --τ οσνν ὉΝ7 Θ' μὴ ἀγνόει τ ὈΦΜΩ ὃκ; 
55 -- Ὀξπῃ ὃν (80 αἷβο Ἐυ.), νἰτὰ σκφη 50). δῃα Πυδν ΟὈ]. ---- Πγν}} (Ὁ ἰπβετῖ5 
καὶ Ὀεΐοτε ἰΐ, ἀηὰ Ἰοἱη5 νι ῖτ ἢ (0]]. νΌ, 5ο Ψ,,; Ἔ΄ ΞΌΡΡ]1 65 σαζζερε. --- Ν Γ27 Θ εἰς 
τὸν οἶκον Ὥν; ᾿Α., Σ., Θ. εἰς οἶκον ἀνωφελοῦς; Φ ππγ; 3 ἐπ ἀρπερνε Οὗ. 

Οης οςοά. οἵ (ὅ δΔαἠς Βετε πε επά οἵ Απὶ. κςὅ, --- ψ}2 9] [πϑεγῖ μεσε, 8 ᾽ς. 
δῃὰ Νον., »ὩΦ ἼΝ22 (ν.1.). Επ. ΒΌΡΡοΒΕ5 βοπὶαὲ β0ςἢ νογὰ 85 ὈΓΛΟΤΝ2 ἴο 

δανςε (ΔΘ ἢ οὐ. --- 16. πΟ] ἘΠ ἐαεεΐυΐδρς. --α Ὁ» 1] Οοτί (2 »ε.), Ὀγσ, ΗΔ]. 
Ὁ» Ν᾿. -- 17. 26] γε. 3π (50 α., Νον.). Βδοῆ. (.}0ν.})» Ὅ373. -- ὃ τῦ5] 
(ἃ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα, (80 3.,); Ρετδδρβ (5 τεορτγεβεηῖβ βϑοῖης ψοζγὰ ἴδμπδὶ 

[858 Ὀδοη ἰοβῖ; ᾿Α., Θ. ἀνέπαυσεν ἑαυτῷ; Ἔ ανιΐηε ἐη:. Οτ., [01]. (δ, τὴ) 

ογφ 50 Ὁ. Βαςῆ. (} γ.), ὅπη, Επ. ὈλΊΡΝῸ Ὁ πη, υβίηρ Ἢ οὗ ν.}δ; οἴ, Θ. Οοτῖ 
(Ε».), ὅπ, Μάϊεν (.51΄. τοῦς, Ρ. 124), ὃ π)ῷ (οἵ. 2 Κ. 1739). Μακιὶ οτα. 
88 ρίοββ. --- 18, ὉΝ20 Ὃ] (δ ἠρέτισεν Χαναναίους (ΞΞ Ὁ)})28 ὙἼ2), 50 Ά;; 
Ἐ «ἐραγαΐη ἐε ἐογιυϊυΐμοι δογιέρε, 86. οτὰ.; ᾿Α. ἄρχων συμποσίου αὐτῶν; 

Σ. ἐπέκλινεν τὸ συμπόσιον αὐτῶν. Ὅΐ εν ἀΘ ΠΕ τεδὰ τ ἔοῦ Ὁ. 6σ. τεπάεις 

(ὦ Ὁγ 2γονοεαυΐ Οαπαρ, ΜΙ Ἀϊο ἢ τεργαβεηῖθ ἠρέθισε; Βδπςοα ΝΟΪ. Ρσοροβαβ "ΠΟ 

ἴον Ὁ. Κεδὰ ον 8ὺ "ὃ (30 Ηουΐβπια, 747. ΙΧ. όο; ε., Οεἴ., Μετ). Εα. 

Ὁ)9)23 2. ΗΔ. ὈΝ20 "Ὁ ὉΝ Ξξξ ψβδη {Πεὶγ σαγουβδ) 15 ονεσ (5ο (Βε., 6Α5.). 

σι. ὈΛΣὉ Ὁπλλς. Οοτῖ (22)»3.}», ΠΣ ὈΝ5 ὍΝ30 125, ΒΔ. (,0».}» Ὁ) 9) Ὁ)20, 
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ἴο ὃς ᾿Ἰοϊπεὰ ψ ν Οαγάμον, ὈΝΝ 30 .- 35 25 Ν] (6 ἠγάπησαν; 

Ἔ ἀϊχεγ, ὦ αλαμόο; Σ. ἠγάπησαν ἜΒΞΕΝ ΜῈ ΦΟΩῈ απὰ βοιὴς 

Ἡ Ὁ. Μ,455., οτος 12 (80, 4.9., θαῖῃς, Ναν., Ηἰ., Οοτῖ (747. αμὰ 2»ι.), Να]., 

Οσυ., Οτ., Κὰ., ΟΑ5., Νον;., Η].). ΜΝ ἅ. γ2τῖν 35 ν. δ 1π|, ν3τῖν 2πν (Η ουΐδιηδ, 

ννκὶ. ᾿ἐαθφευ ΒΑ.Β. "31 Ἰ)πν. -- Ὁ “.9Ρ] ᾷ ἀγιμίων ἐκ φρυάγματος 
αὐτῆς; Ὁ αὔεντε ἡρηπορεμίαηι φγοίδωοῦες ἐ7ωδ, Σ. οὗ ἡ βοήθεια ἀτιμία; 

«“- Ἰλδυυϑο Ἰε. ΜδΏγ, [0]1. (5, Ὁ ΝὉ Ῥ οὐ Ἀ)ο (Ηουΐδβπια, Οτ.; Οοεῖ, 

ΤᾺ 7. διὰ ἔνι.; Νο]., Ναὶ., αυ., 6Α5.). Οάρρεῖ]υαβ, πὴ Ῥ. Βα. ὉΠ᾽)22 . 
Βδςἢ. ὙΣῸ (οὐ 20 γ. ὉΠ ΝῸ) ὈΣΡὉ ἡ), σοῃῃθοίίηρ ἢτϑὲ ψοζὰ οὗ ν.}9 σὴ ν.18, 

νν Κι. (ριον μά. )» Ὁ) ὈΣΝοῇ, τῆς ἰαδὶ νγοτά δείωρ )οἰπεὰ τ ν.19. Βδιίοδετ, 
2} Ὁ. -π 10. Ὑ.] Γ᾽ συστροφή; ᾿Α. ἐνδεσμῶν; Σ. ὡσπερεί τις δήσειε; 

δ ΗΝ 2 ΞΞ ν1]] μον]; Τῷ ἄσεε ερρεεγεο. Οτ. Χ ΕΚὰ, ὍΣ. Οοτῖ (2 :.), 
πΥΣ. Οεῖἴ, Ὀσ χ(}). -τ ΠΥ} ΒδοΒ. (20 γ.) ψου]ὰ ἰμβετῖ βοπῖα βυο ἢ νὉ. 858 
πγρο, οὐ ΠΝ), οὐ ΠΡ9); οἷ. Οεἴ., γῆο βυρρ. ὈΓΝΌ). --- ΠΡ] Θ σὺ εἶ (ΞΞ πρκ); 
᾽Α. (ἰλεῦμα) ᾿αὐτῆδι ΘΊΣ. οτα.; Ἔ τωι. ΝΚΙ, πρλν οὐ γὴν, Οοτῖ, Ὀγὺν (580 

Οτ. γα]. Νον., Ηδ].). -- ὈΛΥΊ212}] Κεδὰ ὈΓόπ Ὁ ΜΒ Θ᾽ ἐκ τῶν θυσιαστη- 
ρίων αὐτῶν; 80 Θ΄, πὰ Αταδὶς (80 αἷβο Νῆε.,ρ, ὟΚΙ. ύρμεγσμολ., Βδοἢ,, 

Οοεῖ, ἔνι.; ΝΑ). Αὰὕ., αυ.. Νον.., θ6..2 8.11. 42ς, Οεῖ., Μαγῖ). Οσ. σγυϊο(}). 

16. μἀομρὰ ἵάοι, 7εγαεί, ῥίαγν 4. λαγίοἹ] Ἐοτ ἴῃ6 σϑᾶβοῃβ 
πτροα δραϊηβί τερδγάϊηρ ν.} 55 85 ρεηυϊηθ, 9.5. Νοίενογίῃγ 5 ἰὴ 6 υ86 
οὗ [86 ρδγίοὶρ]α ἴο Ἔχργεϑθ5 ἴῃς σοπιϊηυδηος οὗ (ἢ6 δοίίοη. ---- 222 
τοῦ μάσλ ὄφεο»δ ρων} 1.6. Ἰεῖ Τυάδῃ Κααρ Πειβεὶῖ ἔτεα ἴτοιῃ 
ςοπίδοϊ ΜΙ] ἴηδῖ ὈΥ ΜνὨ]οἢ 5γ8 6] ἢδ5 Ὀδθῃ σοηϊδηγηαϊοά. Τῆδ 

δΔατηοη!ίοη ἴο ΓἀΔἢ οἷοβαβ ψ τ 115 Ὀτίεῇ ὀχδῃογίδίίοη." ---- (γιό 

ποῦ Ὁ Οζα] εἴ. Ατη. 4 κ΄ αἶδο Ηο. 121}; δα ἀγθββθα ἴο [9γδαὶ,7 
ποῖ Τυάδῇῃ, ᾧ ΔΙΠουρῇ ἀΔἢ πιᾶῪ πᾶνε Ὀδθη Ῥτοηδ ἴο ροὸ ἴο Οἰϊραὶ 
(ςἢ, 2 Κ. 8'8 τό ΕΖ. 235). Τῆς ποτίμοση Οἰραὶ 15 οὗ οοῦγβε ἰη- 
τοπάεά (7..., ΡΡ. οἱ ἴ)). ---- ον σὸ μῥ το Βείλ-αυεμ (Οἵ ΑἸ. 45 οὔτ Κ. 
125 5, οορίεὰ {τοπλ Απιοβ, ὃ ἀπά 85 Ὀείογε δῃ ᾿πιθηϊτοηδὶ ρὰῃ οἡ 
[ἢ6 πδηδ οὗ Βεῖμεὶ]. Οἡ “κο ὕρ᾽" νι Βείῃο], οὗ 7. 13 τ 5, τοῦ, 
- 4“πώά4 “ὐεαν ποί ἐπ Βεεγελεόα, “ 8» τ“ἀὲ εξ 9 γαλευεὰ " (ΓΙ. 
Ατὴ. 8.5: “Ας (γ ψᾶγ, Ο Ββϑοίβῆθρα, ᾿ἷνθβ.᾽" ὙΤῇδ ἰῃηβοσίίΐοη οὗ 
““1ὴ ΒεοΙβηΘθΑ ᾽|} 5 }υδι ες ὉΥ τῃ6 ῥάᾶγα]] 6 ἴϑτὰ οὐ ἴῃς οοηϊοχῖ, 
νὨΟἢ ἀεμηδπαὰβ ἴῃ [5 ᾿ἰπς ἴῃ6 πᾶπηθ οὗ ἃ ἴονῃ, δῃὰ Ὀγ τῆς 
ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ Απι. οὗ 83, ϑινεαγίηρ ΌΥ Ὑδην ἢ 5 ποῖ γερατάβα ἃς 
βίη! (16. 3815), Ὀυϊ ννᾶὰβ ρογιηϊτἰε ἃ (76. 422) δπά, ἱπάεοά, ἰδίθσ 

Φ(ι Ηἰ., νῖῆο νουϊὰ εχίεπα ἰξ ἴο ν.17 οὐ ν.Ψ39, { ΑΌασ., (αἱ. δ αἱ, 

Ζ ΚΙ. Ο5., ϑοδυγίαί, ΘοὉ., εἴ αὦ, ᾧ Εν. Ι δνε., Νον., 6Α5. 
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οοιηδηἀεα (Πι. 65 το). [Ιπ Απὶ. σ᾽ τῇς Ῥῥγοβι δι ο 15 ἀραϊηϑῖ 
σοηπληρ ἴο ΒΘΟΙΘΏΘΡΑ ἴοσγ ΟΡ. [ἴ ἰ5 αυἱῖ σογίδϊη τδμογείοτε 

ἴτῆαῖ ἃ νοτὰ ἀεβισπδίηρ ἴῃς ρῥΐδοθ ἢδ5 (4]|6ὴ οαυἱ. ὙΝΙΒουζ [ἢ Ϊ5 

ψοτῖτά [ῃ6 ρᾶβϑϑᾶρα ἢ845 Ὀδθὴ ἰδίζθη ἴο ὑσγοῃ δι: (1) ἴῃ6 Ὀ]εηαϊηρ οἵ 

ἴῃς πη οἱ ἴδε ἴσια (οὐ νἱ]ῖῇ ἴῃοβε οὗ 14ο]5 (οἴ. ΖΡ. τ΄ ΕΖ. 20, 
2 (ον. 6.5 ;" (2) ϑεαπηρ ὈΥ Ὑδηῆν ἢ 85 ἃ ὥεαΐ ροά, εἴ. Ατὰ. 8, 
(,.1 ---16. γξεα, ἄξε α τἰμόδογηι ἀείζεν, Ζεγαεὶ σεῖς εἰμόδογηι ν ΓΙ. 
11 76. 41.8 Πι. 4.215, ΤῊ5 δια οτη τοῦθ] ]Ἰουβη 55 ἰ5 566 ἴῃ 

15:46] 5 την] Πρ 655 ἴο ἰο] ον τ 6 Ιαδάϊηρδ οὗ δῦ πηδϑῖοσ δῆσαι ; 

ΘΓ 15 ὯῸ Γαίθγθηςθ, δοννονοσ, ἴο ἴῃ6 γόκα οἵ ἴῆς ἰαν. 1 --- (απ 

γαλιυεῆ ποῖν Μεα τἤσενι ἄξε α ἐαγιὸ ἐπ ὦ ὀγοααὶ φέαες 7] Νοῖ ἃ 
ἀεξοϊασαῖϊνα βοηΐθησα ἱπαιοδίίηρ ἴῃαΐ σγδθὶ ψ|}} ὕ6 κα 4 ἰδπηῦ 
ἴῃ ἃ ρῖδαῖ ραβίυγο- ἤε]α, Ορθῃ ἴο αἰΐδοκ οὔ δνεῖγ οἱάθα δηά σψἢ- 

ουϊ ΡΤΟΡΕΟΙ ρῥτοϊθοτίοῃ, ὃ θαΐ, Αἰϊμουρῇ ΠΟ ἰηϊεσγοραῖϊνα ρασίϊοὶα ἰ8 

ἰουηα, ἃ 4υδϑίίοη ΠΡ Ιγἱηρ ΒΌΓρτιθθο. ὙΤὴδ σοηηδοίίοη ἢ τἢ6 

ῬΙδοδαϊηρ οἶδα 15 οἷοβθα; ϑγδθὶ δὴ ἃ δῇ ΠΟΤ ΠΕΙοσ, ΠΟΥ͂ 

σδῃ 8ῃῆ6 ἐχρεοῖ ἴο ὍὈ6 5ῃερῃοσγάθα {κὸ 4 ἰαὴθῦὺ Τῇδ “Ὀτγοδά 

ὈΪδος᾽᾽ τῷ, ρΡίεῃιυ δηᾶά Ῥτγοβρεπῖγ; οἷ. Ῥ5. 189 218 1188 15. οἷ 
 ὮΘΙΘ ΙὩ6Δῃ5 γέεῶ, ποῖ ὄμξ, δηὰ ἴῃε σοηηδοίίοη ΜΙ ἢ ν. δ, ψ ἢ}16 

Ὠοῖ οἷἶοδθ, 15 ἀϑϑυγαα. | ----17. Ξῤλγαΐνι ἐς τυεηαεα 10 ἑάσζε, ἐκαῦξ 

ἀῖνι σρμε] ὙΠηῈ ἄρσυτα 15 ἴῃδὶ οὗ Ὠυθθαηά δηὰ νἱΐε (ςΐ. Μαι. 

21) :4 οἵ 5υςἢ 4 σῃδσδοῖοσ ννὰβ [6 ““τηγϑβίς το! ΟΠΘὮΡ ᾽᾿ οὗ ἴῃς 

ἰάοϊαῖεσ δηά ἢϊ5 ἀοά (15. 44}; οἴ, τ (ον. το." ΤῊε δοουκαίίοῃ 

ἤστα 15 ποῖ ἴδαῖ οἵ [ο]]ονηρ, δἴταηρο ροάβ, θυΐϊ οὗ υδῃγρ 14ο]5 ἴο 

Γαρτόβοηῖ Υδηνθῆ, 85, ἐσ. ἴῃ ἴῆ6 οα56 οὗ ἴῖῃῆ6 οᾶἷνεβ δῃά (ἢ6 

Βαδίϊη. Τῆθ ᾿αϊῖοσ ἢ] οὗ ἴῃ6 νϑῖβε 18 ἃ στῃείοτγοδὶ ἱπιρογαῦνα 

δα γοϑθθα ἴο ἴῃς δυάϊθηςσε ; [6 [Ὠουρἢϊ Ὀείηρ [παῖ 1ἴ 15 1.561685 ἴο 

ΕΥ ἴο τοίοττῃ ἴβϑγδοὶ; ἢὯθ τηυϑῖ Ὀ6 Ἰἰεῖς ἴο τηδεῖ ἢϊ5. νν»6}}- ἀδϑογνεὰ 

[αϊα. ---18. 4 δαμα 97 τρῥεγς " ἐλεν αἀευοίε ἐλενισείυες ἢ λαγί}] 
Τῆς ἰεχῖ οὗ νϑβ.}5. 9 }5 νεσγ αἰ συΪ, ροσθαρ5 ΠΟρο θσϑὶγ οοττυρὶ (50 
Νονδοκ). ΤΠϊβ τοπάθστηρ 15 Ὀαβεα ὑροὴ ἃ 5ἰρῃϊ οἤδηρε οἵ ἰεχὶ 

(υ.5.). Τῆς ΑΟ. “τῃοῖγ ἀτίηϊκ ἰ5 σοὺ 77 ἰ5 ἱπῃροϑϑιῦα ; κοινῖβα 
“8 6ῖγ ἀτηκΚίηρ 15 ἀδροηδγαῖθα " (οἴ, [6. 23); 1 δῃηὰ ““ἢξ 15 ροῃδ δἴϊεσ 

ΦκΚὶ,, Αὔαν., (Α]., Βος., Ηἀἁ., Ῥυ., Κα, γνὰ. ΦῊΗ]!., Οτι, Ν ο. 

ΚΙ. Αρδγ., (θ., Βαιοτγ, ε΄ αἱ. ᾧ (αἱ]., Ο5., Εοβ., Ηά., Κε., να, 

[ ὅο Αὔαγ,, Εν., Ηἰ., 8:., (ῆς., ΝΝε., Νον., αΔΛ 58. “ Εοκ., 51π|. 8, ε, 

ΤΕΊΙΜι ἀεραγς (οἴ. 15. 123); 50 Εοκ,, Ρυ.; οὗ, τεηά, δε Ἰά, 97. οὔενεῖνε τοὶ; 

ς“0 ΚΙ., (ἃ]. Τὸ Εν. Κα. 
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{Ποὶσ νῖηθ." 5. Ου [δε Ραϑ5]5 οἵ 4 [1 11} 6 ““τῃοῖγ ἀστιηϊκο  6 85 

ονεῖ (1.5. ἤδη {ΠΕΣ σάτοῦϑ84] 15 ονθῦ) ἴδ ἰηάσϊὶρα ἴῃ Βδι]οῖγυ. ἡ ὖ 

Εο]ϊονίηρ ἴμ6 ἐχδιηρὶα οὗ [Π6 νε βίο 5 (0.5.) τδην Βᾶνε διἰϊϑτηριθά 

ἴο Πηά δη Ιηϊογργεϊατοη ὈΥ σπδηρίηρ ἴΠ6 ἰοχί (..5.), ἐ.Κ). Καθεη, “ δ6 

ΡῬτονοϊεα τῆς ϑαθαθδηῃϑ᾽" ; ατσγαδίζ, “" 1Π 6 ῚΓ της 65 ἀγα ἀγαηκοη "ἢ ; 

Οαγάμοσ, “ ΠΏ 6 μάνα [ὰὐγηθα 5146 ([Πμεγ ἢανα ὈεοοπΊ6) ἀτγαηκατγάς "" ; 

Βδςοβιδηῃ, “ Ὀτίοτβ δηα Πόοσῃβ " (ἴο Ὀ6 ἴαίκθῃ ἢ ν.17). ΝοΙΠοΓ 

16 οδυκαῖϊνα 1464, νΊΖ. “ΠΟΥ 5.Πνα ἴο ἰεδα οἴει ἴο ἸἀοΪαίτγ " (οἴ. 
4 ἢ 2 (ῇ. 2132);} ποσ ἴῃς 146ὰ οὗ ἴῃγεδϊ, “ [ΠΟΥ 5}4]} σογηγηϊζ 
ὙὙοσγεάοιῃ δηουρἢ,᾽ 2.2. ψ}}} Ἔχῆδυβι {ΠΘυηβεῖνοβ ἴῃ 1 (οἴ, η΄. 405. ἴῃ 

Απι. 95) ὃ 5εετηβ ἴο ἢανε Ὀ6δη ἱηϊθηάδά ; Ῥυϊ ταῖμον ἴῃς τμουρῃῖ [Πδὶ 
νΏΘη ΜΘΑΓΥ οὗ αἀτυ ΚΟ 655, [ΠΟΥ οἱυηρα ἰηἴο ᾿ΙσΘ ἡ ἸοΟυ5η 655 ; ἴΠΘΥ 

8ο ἔγοπι ὈΔ4 ἴο ΝΟΙΒ56. --- 727 γμέεγς ἀαὺυς ,αζζφη ἐπ ουε τούτὰ τἀα»ιδ) 

Ηδετσα δρδίη (ῃ6 ἴθχί 15 ὑποοσίδίη : ἴ[ἢ6 στοπάογηρ δαορίεδα ἰηνοῖνθϑβ 

8 5Πρῃϊ σὔδηρο οἵ ἰοχὶ (οἶ, 5. 8817).|} ““5ῃϊε!ά," τῆς ᾿ἴοταὶ γθη- 

ἀεπηρ, 5 υ5εα ἤρυτγαῖίνεϊν οὗ γκάζγς (οἷ, Ῥ5. 808 “)η). νι 410 
8.5 Ὀ4515, [6 51ὴ τῃηθηϊοηδα ννὰ5 [δὶ οὗ: (1) ὈΠΌΕτΥ, “τη6 Ρῥσίησαθϑ5 
Ἰονε (ἴο 547) ρῖνε γε (4 Ὀτίῦε ίοσ ἴῃς ρεγνογβίοῃ οὗ 7556), δηά 
1}15 15 ἃ βΒῃαιηθ᾽" ; ἢ οἵ, (2) ἰονὶπῃρ βγη, “' ἤῈῚ ὑτηςα8 ἰονο, [ΠΕΥῪ 

Βῖνε 5ῆδιηθ," 2.5. 580 ἰονα βϑῇδῃη 85 ἴο ρῖνε ἰἴἴ ἴο οἰετβ. "5. Οὐ βρεοϊδὶ 
Ἰηϊεγαϑῖ ἀγὰ ἴῃ 6 [ο] νης ᾿ητογργείδιοηβ (υ.5.): (1) Οθ, “τῆδγ ἴονε 

βῆδιηδ γαῖῃου [ἤδη ΠΟΥ ῥτά6,᾽" 2.4. Ὑδῆνθῃ ; (2) “ {ΠΕῚΓ 5οεΡΙΓΘΘ5, ΟΥὉ 

50465, ᾶτὰ ᾿ϊρῇϊοσ [ἤδη ἃ σταίη οἵ σοσζῃ ᾽ (ἴῃς ἢγϑί νοζά οἵ ν. θεϊηρ 

)οϊπεὰ ψ ν.δ) ;ΤῚ (3) “ἴῃ τῃ εἰς σαγάδηβς ἴδ γ ἰονα βἤδηγο ᾿᾿ ἢ 

(4) “1δογ Ἰονοά {πεῖς 5ϑῆδπγα ; ἴῃ 6]γ ῥχγάς ἴῃ6 νψ]ηα σαγγίεβ, εἴς. 

(τὴς Ιασῖ νοσὰ οἵ ν.}5 θεΐῃρ τοαὰ νι ν.})ὴ ; 88. ““οη δοοουηὶ οὗ 
1 Πεὶγ ραγάθῃβ [ΠΕΣ ίδοοβ 50.4}} Ὁ]. 5ἢ.᾽ {}} ---- 19. 4,4 εὐἱπα λας ἐπῦυϑί- 

οῥεά (1.ς. τοῦ στυφε) Δε7 ἐμ τς τοῖριρς) 5γδϑὶ 50.4}} Ὀς σαττὶεα 
ΔΑ ΜΙ ἴῃς ϑυδάξδηηῃθθθ δηά νἱοΐδησε οὗ 4 νιηά-βϑίογτγῃ (οἴ. 15. 
57.) 4 { [Ι[ἰ ἰ5 ποῖ ἴῃς αἰξδαρροίϊηιτηθηῖ Ψ Ὠ]Οἢ σοπι65 ἔτομι πάϊηρ 

ΟΠ ΘΞ6 ΙΓ ΠΟ γ ἀςρεπάδθηϊ ὑροὴ δὶ ρσοναβ ἴο Ὀ6 ψ]ηά, 2.«. ποίἢ- 

ἴηρ." 55 ὙΠ [ἢ15 1ἀ684 τηαΥ Ὀ6 σοῃηράγοα ἴῃς Ἔχργαβϑϑίοη “" Νηρ 5 οὗ 

τῆς νψηα " (Ρ5. 180 το45), ἀδηὰ ἴῃ 1.5 “τῆς δαϑὶ νη. 7 --- “54 

ΝΟΥ. ΦΆΑΡασ., Ηὰ., ΘΑ. , δ αἵ. ; οὗ ΕΝ. {Έοκ. ᾧ ΗἸ. 

 ὅο πίδηγν, ἱποϊααΐηρ Ηἰἱ., ΟΠ6., ατ., Βα. Να!,., Οοτί, συ., Νον., ΟΑΞΘ., Ηδὶ. 

{ΑΕ ΚΙ., Οτοῖ. “4 ΑΔ. Ἦ Βδοῆ. τ Ευ. δύ ΝΥΚΙ. {Π| Μασ, 

41 ΚΙ., Εοβ., ΗἸ., (ἢσ,, εἰ αἴ. 

Φεα 90 ΑἙ, ΚΙ. Αὔδσ., (Α].; οἷ, Θοδιυνϊαΐξ, ρΡ. 186 ζ, Ἠ ΝΝυ., Νον.Β 
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ἥλεν «λαλ' δέ ἀελαγιεά 97 Τλεῖνγ α΄αγ:} Οἵ. 81, ὙΤῊΪ5 τεαυίγεβ ἴδε 
δαορξοῃ οὗ (ὅ δηὰ Ὁ (υ.:.). 

16. ὉΚΝ] ΜῈ οοποεββῖνα οτος, ζλοιρὰ; δπὰ 80 ζεργεβεῃιΐηρ [5γδεῖ 8 σῶθα 
85 ἱτγεπηεϊδοϊς (Ν ἅ.); οἰ. ΟΚ. τόοσ; Κὅ. 294. -- )} κεὰ Πρυτγαίίνεϊγ, 

ἴῃ δἰ ρῃδῖὶς ροβ,[ΙΟΏ. --- ὉΦΝ)] ΤῊς υ86 οὗ ἴπε 24 ρεζβ. ὉῪ (ὃ δῃὴὰ κδ6. σρδίζες 
[86 σοῃδίγυςςου συ οἢ ποσὰ Ὡδίυγαϊὶ; Βονοόνοτῖ, βυάδάση ἰγϑηβὶ ] οἢ 5 ἔσομ ομὰ 

δίδου ἴο Δποίπον ἅτε Ὡοΐ 80 ὉΠΟοπηηΟη 8ἃ5 ἴο ἠξοεβϑίϊαίϊε δαορίϊοῃ οἱ ἴδε 

τεδάϊηρ οὗ δ (οἴ. τ Κι. 13 15. τδ ΕΖ. 2020 γοδΐ,, δηὰ ν. Κῦ. ,5,11 238 Β.). -- 
ΠΝ} [5 σοηβίτυεα Ὠεῖε 85 πιᾶϑς,, ἴδε ἱπουρδὶ οὗ ἴῃς Ρεορὶς Ὀεὶηρ ἀοχαϊπδηῖ; 

οἴ. Κὅ. 240 ὁ. ---ο »ὸδ ἼΝ22)] Αἢ δάαϊομδὶ ἀγρυπιεηϊ ον [ἢ ]5 ̓ πβουϊΐοη 15 ἴῃς 

Ρυῃ [Βαϊ 1ἴ ἔυγἶ5 865; οἷ, ΓΝ 2 δῃ!ὰ σοπηηοη ργορεῖϊς ὑϑᾶρε, 49. ΜΙ. 12 
-- γὴν ἢ] [Δἴ υΐησ ἐς γαλιυελ, οἷ, οὐζ ας γμό ας 7 ἔνε; Ἐν. 320 α. -- 

1606. Νοῖς ἴῃς αἰ τογαῖδνα τεουσγεπος οὗ Ἢ ἴῃ 166, --- 203] (, ΑἸω. 41 ἔοσ υϑς 

οὗ βᾶτης ἤρυτα. --- 17. 27] Οη ἴῃς δὲ οἵ [ἢς οϑῖτ., οἴ, Κῦ, 326 ὁ. ---- τ Π)5] 

Ἐοσ δἰ μυῖαν υβς οὗ [δὶ5 νΌ., ν., 2 Κ. 2318; ς(, Κὅ, 289 αἱ, --- 18, ὈΝ20 Ὁ] (Ὁ...) 

ΑΙ δαπά 077) “οῤῥεγς' ΤῊΪ5 τεδάϊηρ 58[153668 ἴῃ6 οσοπίοχι δηά ἵηνοῖνοβ Ὀαϊ 5] ρὰϊ 
οἄδησςε ἴῃ ἰἢς σοπβοπδηῖβ οὗ ἴῃς ἴεχῖ. Τα ρὮγαϑε σδὺ Ὀς ἴδίκθη ἃ58 Ὄχοϊδηγᾶ- 

[ΟΥ̓ ΟΥἩ 8ἃ5 ἃ ἐαε5 δέριαἾ}45. το ὩΣ ἸὩΣΙΝΜ] 2 56οβ ἴο ἢᾶνε διίβοῃ ἰὨγουρὴ 
ἀϊττοσταρῆυ, ποῖ θεΐηρσ ἰουπά ἴῃ ἴδε οἰΐεῖ νετβίομβ. Βδοἢ.5 ἐθτυεύνατε ἀν) 

δ ὉΠΏΘΟΟΒΒΔΥ. Οἰδοῖ ἰγεδίτηθηϊβ οὐ 127 δῖε : (4) ἀδγοῃ). ἔσγοτη εχ, ζο 

, αν, ἐ.6. ἴἸονε δῃὰ ἔδαῦ βδᾶτις (Μὶςδ.); (δ) ἴτοτῃ 31}, εορεβεςῦ αΐξ, ϑεὰ 85 δάν., 

“(ΒΕ Ὀπηρ ψὩ Ζεαὶ {μεὶγ 5ῃμαπιείαὶ ρβ᾽ (Βδχογ, ἰγαῃ8]. Ὁ δ5 ρ); 

(2) ΞΞ 3355 ἴπ μέ, δῃὰ ἴῃ νεῦῦδ] ἀρροβ. νὰ Ἰ2ὩΝ ξξ χά ἐουε το συνε «ἀαν»ε 
(ὦ, 1ετ., Εοβ.); (4) ἴῃς ἵνο νψογάβ ἴο Ὀὲ γεδὰ 88 ὁπῈ: Ἰ2ΠΊΣΠΝ (οἕ, ἜΠΟΣ, 
Ῥᾳ. 8811), (Εὔτγβὶ, Ζεχ., Μαυ., Ηἰ., Ηἀά., Ρυ., Κα., Οτ.).--- 10. Ὑ] Τῆς 
νογϑίοβ5, 18} ἴῃς ἐχοορίίοῃ οὗ 35, Ξυρροτῖ ἴῃ εχ ϑεϊηρ εχ, [{ ἰβ ᾿π μ ΘΟ ΞΘΔΥΥ͂ 
(1) ἴο ΒυρρΡὶγ ππρῦ οὐ ἥν) (Βδς!.; οἴ. Οεἴ.); (2) ἴο τιᾶῖκε τἴ86 νετῦ Ὃν 
ἔδει. ρί. (Οοτ), οζ ἱπιρί. (Οτ.), οὐ νϑυθαὶ που (Άυ.). Α ΡῬεορῆ. ρεζτί. Νοῖε 

ἴ8ε ὑ5ὲ οὗ ΠΥ 85 πηᾶ80. ΨἹἢ [ἢ 8 ὙὉ., θαϊ 85 ἔθπι. ψὶτῃ 5}. δι. . --τ ΓΝ] 
Τῆς τ86 οἵ ἴδε ίεπι. 55. 5}, πεῖς ἰβ αἰβῆσυ! ἴο δοοουηῖ ἔοτ, Ὀεηρ ρτεςσεάδοὰ 

δηὴ (οἸϊοννεά ὈΥ πιᾶϑβς. Ρ]. ἔογπηβ γοίευτίηρ ἴο ἰβγαεὶ. Μοζγϑονοζ, Ηοβοᾶ γαγεὶγ 

ι.565 ἴῃς β'ρῃ οὗ ἴδε ἀεβηϊίε οδ)εοῖ (Νον..). ΒΔ... σοπ͵]εοΐυτε (δὶ [18 ἰ5 ἃ 

οοσγυρίοῃ οὗ ὍΣΩΝ, νυ Ὡ] ἢ νᾶ8 ἃ τετηηδηΐ οὗ δῃ οτὶρίηαὶ ὈΠΝΈΣ, 5 αἰἴτγαςῖίνο, 

Ὀυϊ Ἰπνοῖναβ ἴδ σοηπδοίίΐοῃ οὗ ἋΣ στὰ ἴδ 6 ρῥτεοεάϊηρ νοῖβα, ἔοσ ψ Ὡς ἢ {μετα 

ἰδ Ὧ0 5Βυβῆοϊεηξΐ ρτουηά, --- ἸΦ2] Απ ἱπιρῖ, ψ ἢ γ σοπ)αποῖζίνα (ΟἸ] ον ἃ 
ΡτΟΡΆὮ. ρετί. ἀηὰ ἀεποίηρ ἃ οοδταϊπαῖς οἰτουπιβίδηος; οἷ,, ἢονγανεσ, Κὅ. 147 α. 

τ ὈΓΛΠΞΙ5Ὸ} ΤὨ]8 τεδάϊηρ 15 βυρροτίεα ὈΥ 811 δῃὰ Ὀγ ἴῃς ἔδοϊ ἴμαὶ τῶν ἀοεβ 
ποῖ ἔοσῃ ἃ ρίυταὶ ἢ ἔεπι. επάϊηρ. 

8 7. ΤΊιο απ] οὗ ῬτΙθβίβ δπὰ Ῥσυΐποθθ, δπἃ ΠΟΙ ῬΌΙ ΒὨ τ δηΐ. 
᾽ς Ιογα6] ἢ85 ὈῬεοοης ἀεῆ]θαὰ ὑπάσγ τῆς ᾿Ἰεδάθυβῃὶρ οὗ [δες 
ΓΙ Θϑῖβ Δηα ὑσίῃοθϑ, γῆο ἀο ηοῖ Κῆον Ὑδῆπνεῇῃ, δηά, ἱμογοίοσο, ἢᾶνε 



Ν. 1- 267 

Ῥδοη (δ τἢ]655 ἴο ἢ. ῬῬαπὶβῃηθηῖ ΜΙ] 6 ἰηβιοϊοα ; τἢ!}5 ν1}]} 

Ὅδ τπνοίο]α, νἱΖ. ἔτοτλ ψἱτουΐ, δὴ ἰηνδαϊηρ ΔΙΠΥ ἡ ὨΙΟἢ Ψ1}] ὰῪ 

ψαδῖθ ἴῃς Ἰδηά : «ἷ5ο, ἔγοτὰ ψ]]ἢ, σΟΥΓΟΡΈΟΩ δηαὰ δηάσο γ 11} 

Εἶν} νὰσ ; 2 »ιοζά, αμα ἐδε ἤολι. 

ΤὨΪ5 ρίεςε, σομϑ 5 πρ' οὗ ἕουν ἔγγεῖν6-]ης 5ἴτορἢ 68, ἰγὶ πγεῖετ τπονοπιθηΐ, ἢ85 
Βυἤοτοα 1116 οὐ ἢὸ σβαησε. ϑίτορῃςε 1 (ν8.1.8) ᾿πάϊοδῖεβ ἴῃς τεβροηβὶῦ ]ε Ρεῖ- 

ΒΟΠΒ; δίγορῃε 2 (ν8. 7) ἀεβοῦῖθεβ ἴῃς τεϊαϊΐοη οὗ ἴΠ686 ρεΐβοῃβ ἴο Υδῃν ἢ. 
δίτορμς 3 (ν5.8.11) ρῥ᾽οἴαγεβ ἴδς ἀσβιίγυοιοη ἃ8 σομπληρ ἔγοπῃ ψἱτπουΐ, νἱΖ. Δῃ 

ἱηνδαϊην ΔΓΙΩΥ͂; ϑβίτορβε 4 (ν5.13.-1}4) ρὶοΐυγεβ ἴῃς ἀεδιγυοϊίοη 8ἃ5 σοτηΐηρ ἔγοτῃ 
Ὑἱτΐη, νὶΖ. σογγαρίίου δηὰ δηδύοῆυγ. Ὁ (ΟΣ δίγορῃεβ ἀϊνίάς [Πετηβεῖνοβ 

ΨΟΙῪ παίυγα! υ ἰπῖο ἴννο στοὺρβ οὗ ἵἴνο δδοΐ (οἴ. [ῃς Μαββογεῖϊς Ῥεγδβῃσίῃ, δ). 

Ἑδοὺ ἀουθ]ε βϑἴίγσορῃς 8 ἱπίτοάυςεὰ τὰ ἃ ρἤγαβα ἰηνιτηρ δἰϊεπίϊοῃ, νἱζ. 
,“7ε6» λὲς (ν.1) δῃὰ βέίσιν κἀς ἐγμριβεί (ν.8). 

ΡΥ. 1.7. 7Ζ΄ε φνίοες σπά 2γίμεσς, α σπαγέ ὦ 7-γαεὶ (13), Τλεΐγ 
ἑρπογαμπε οὗ Υαλτοεὰ απ4 εοποέφωεηί γα ήσεσησος ὁ ἀἕΐρε (ἢ). 

(1) Τῆς ῥγὶεϑῖβ δηᾶ ῥγίποες. ἢδνα ὑσγονθῆ ἴο Ὀ6 ἃ 5ῆδτ ἴῃ ψηοἢ 
15.461] ἢδ5 Ὀδδὴ δῃης ΓΑΡΡΘά ; ἴοσ [βϑγαδὶ Ὧδ5 Ὀδεὴ ἰεὰ ὉΥ ἴῆδπὶ ἰηΐο 

Πδη]οῖσυ, ἀπ Ὧδ5 Ὀθοοπηα ὑποΐθδη. (2) ΤΏΘΥ ατα ΠΠ]εὰ ἢ τῇ 6 
ΒΡΙΠῚ οἱ Πα] δηὰ ἀο ποῖ υηδἀετγοίδηα γαῆνθῆ. ΤΥ ν]]]} (4]]} 
ἴο πὰ ἢϊπὶ ν ἤθη [παν σθοῖ ἢϊηι; ἴοσ ἢ6 1} ἢανα νι άγανῃ. 

ΑΙ45, ἴ Ὺ ἢανε ἀδαὶῖ ἰγοδοθοσουϑὶν τ ἢ Ὑδην ἢ ; ἴοσ ΤΟΥ ἢανα 

δὐδηοηδα Ὠϊπὶ ἴοσ δῃοῖθοσ. 

1. ὑκντν' Δ] Οεῖ. δῃηὰ Μεϊηβοϊ]ὰ ἰγεαῖ [8686 νγοτὰβ 85 ἃ Εἴοϑ5. --- ΠΡΥ25] 
Φ τῇ σκοπιᾷ, τοὶ ἰτεαϊίηρ ἰΐ 85 ἃ Ὡδτης; 80 ᾿Α. τῇ σκοπεύσει; Σ. τῇ πλατείᾳ; 

Ἢ «ῥεεμίασίονεῖ; Ὧ ΛΒ; 9 μόν; ΒΞ, τῥείμρεας ἐρ υἱεῖ α 07:6. ---ο ΓΙ] 

ΦΘ τὸ ᾿Ιταβύριον; ᾿Α. θαβώρ; Σ. τὸ ὅριον; Θ. τὸν δρυμόν; ὦ οἱ ὍΟ; Ἐ, ἐπ 

σ“αΐμηε ἐρε 56. --- 3. ὈΛΌΡ᾽ ΟῸΦ πΌΠΦ.}] (ὃ ὅ οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν 

ΞΞ οποῦ "ποῦ (50 αἷβο Βαυεῖ); Σ. νά Ε!, καὶ θυσίαν ον Β ἐ νυἱαέρεας 

ἐκεί παςς ἐπ γομηπάμσι. 8 μὴ ΘιδΚ νοῦ ἧμιο; ; 3, φμανε φεὲ 

νεηαρ ν᾽ εογεβχεγΊωμ δες. Τῆς [ο]]ονίπρ τεϑάϊηρβ ἔοσ τῃ͵5 οἴδυϑε ἀδβεγνε 
ἐοποίἀοταϊίοη: οὶ. “ το τοῦδ 560. » Ὀἢ ὈΣΌΥ ΞΞ δηᾷὰ δυηῖοτβ 

δοῖὶηρ τουηὰ δρουῖ ἰᾶῪ δῃᾶτοβ. ὕτηδ. ὙΠ ὈοΨῸ ΓΟΡῚ τ δηά ἰἢς Ὀἷΐ οὐ Θμ πὶ 

ΠΟΥ δᾶνς τηδάς ἄδερ (50 ε., (ἢε., Εα., ΟΑ5. Νον., Οοτίὶ (2 »».)}, Μαζί). 

ψαὶ. [0]]. ἃ ξυσ΄. οὗ ΝΥε. ΠΡΌ 903 Γπφι, ΟΥ. γ)ῦ προ Ὁ προ. Ἡουΐζϑβπια, 

ὙΠ ὈΡΟσ γῆι. Βα. ὦδν) υθρῃ Ὀοτϑ ποτ Ὁ, Γἰπάες (ζ΄. ΧΧΧΙΠ]. 
741), Ὁ Ὥ Ὁ τοῦ. Οεῖ. γῇ ὈὉσἢ γηϑθι, Βδοῆ, δῸΣΕ ὍΘ ποῦν. Ἐν, 

ὙΠ ὉῸΡ ΠΡΗΨῚ (ο ϑἴτ.). Οοτῖ, ὙΠ ταν. ΗΔ]. ποτ 3 ον οσηφα. (δ. (68.), 

γη Ὀϑσνι γπσὶ ΜΌεῖ (5.Χ΄. 1904, Ρ. 124), ἩΓΙΘΥῚ. -- 2Μ}] Ἀεδὰ γ"Ν} (80 (Ὦς., 
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Μαγῖ). --ο 0] 6 παιδευτὴς -- “Ὁ (50 430 Οοτῖ (2».)); “5 15}; ἘΞ ἐγν- 
αἠον. ὕταῦ. “000, (εἴϊες (50 1ἡπάετ, 5.΄, ΧΧΧΙΠ]. 742). ΟΥτ. Ἴθν. Οοι, 

Ὁ, Ηδὶ. ἼΌ. --- Ὁ525] (Θ΄ ὑμῶν (ΞΞ 939).. --- 8. ΠΓ»] Ἐεδά πρὲ (50 ῆε.; 
Νον., Οεδἴ.). -- 15] 6 ἐξεπόρνευσεν τῷ ὭΣ; 8580 0) (80 αἷϑο Ευ., Οοὐ 
(ν»".)). ὅϑόοιὶς Ηεν. Μ585, ὕγ)π, Οεῖ, δὰ Ματζῖϊ, γι. Ἶε. ἀμὰ Νον. ἵγεδῖ 

88 ἃ8 Δῃ ΕΧρδηδίουυ ρίοβϑ. --- ἄ, ὉΓ"] Νῆε. βυβρεςοῖβ ἴῃς τεχῖ δῃηὰ ϑευρρεΞξῖ 
βοτῃς ὙὉ. πιεδηΐπρ “ ἔογβαίκε." οεῖ. [01]. 5. Ὀυῃ" (80 Ηδὶ., Νον.2, Μαπ). 
ΒΟ. ὉΠ". -- Ὀπλῦ5»Ὲ1 6 τὰ διαβούλια αὐτῶν. Ὁ Β ἐπιτηδεύματα; Σ. βουλάς; 

Θ. γνώμην. Οοτῖ, Ὀπλο τ, τ δ. Γ2Ρ}] Θ΄ καὶ ταπεινωθήσεται; ςἴ. 35. ..2.»0}.}9 

Ξ- πρρὴ (8ε".; 80 αἰδο Οοτῖ). Μαπῖὶ, Πλῦι. τ ὈΥΛΟΝῚ ὈΝΊΦῸ] Οτα. οὔς οὗ ἴδε 
ννοσὰβ (ϑο Οεῖ., Μασγιῖ). ἍΝε. οπι. Ὀοιἢ. ---- Ὁφϑ"] (6 ἀσθενήσουσιν. ---- 593] 
Φ Ὁ -ε ῦψον (80 αἷβο Οοτὶ, 71 7. απὰ Ζ ι.; Ἐα., Οεἴ.), οὐ 59) (80 αἷ5ο Νε., 
Οτ.). -τ θ. ὈΠΡ221 Ὁ)ΝΥ2] Θ΄ οι. ἐιῆ ἘΞ ψαρὴ Θ τἀὰ5 αὐτό». ---- γῦπ}] Θ 
Ρτεοεάεβ ὈΥ̓͂ ὅτι (ΞΞ 3); 80 αἷδο ὅ. Οοιεὶ (717. δαπὰ 2 )».), ηὕπ, Οεῖ, 
γι οΥ Υῆτν --τ- ἢ. ὋΣ πν}2] Θ΄ ὅτι τὸν κύριον, κατιλ. Ματγῖΐ, 13) ΚΣ 53 ὉΠ 
(ϑὸ ΝοΥ ἅ). -- τοῦ} Θ΄ ἐγεννήθησαν αὐτοῖς (-Ξ γ 5).  . ορϑ νοΐ. «ἡ πΓ»] Φ οἵ. 

τῆς εηἰῖτα οἶαυδα. --- ΦἼΠ] 66 ἡ ἐρυσίβη, τοῖν (Ξ σι Ξξξ 01); ἣῆχε. 5υρρ. 

{μᾶῖ 45. τρῶν ὃε ἃ οοτγυρίΐϊοη οὗ τυ, ΜὨΙΟΝ Ῥγὰ8 ἃ ἰγϑηβ) οσαϊΐου οὗ Φ τ, 

Ατβρθὶς, ΠΆΕΙ] Οτοῖίυ5 απὰ (Ἐς. (2. » Ῥθπ, Ευ, ϑῦθ. Βα. 3: ογ 

(}».}). 31ὴ (δ. Ηαϊ.: οἴ. Οεῖ.). έε. 2. (). Νεν. ὈΡ᾿. Ὅοτει, γΦῸ (7Ά 7. 
δηὰ ἔγι., 50 Κ4]., δηὰ Μα᾿ῖὶ, γῆο βιρροβεβ 8 υεῦῦ, 3.) οὐ Ἰ3ἼΠ), ἴο μᾶγε 
[ΑἸ]εὰ οαἱ ἔτομπι αἴϊεσ 11). Οζ. ὕνλ) ϑλ. Οεῖ. ὈγΠ οἵ 3:0 Ὀσ;ΝΓ. -- ὉΠ Ὁ" π] 
Οεῖ. ὈΠΥ ΟΠ, 

1. Ο 2φνγίερές . .. ἀοώδέ οὗ 7γαεῖ, απα λοώσό οὗ τὰς ζίηρ... .Ἶ 
Τῆς δάάγοϑβ 8 [γεοίο]ά, ν]Ζ. ἴο “4 2γίδεζς, ΨὯΟ ἤανε δϑρδο δ! 

τεςεἰϊνεα ταῦικα ἰῃ ΤΌΤΓΩΕΙ βἰαϊειηθηίβ ; ἴο ἦε 2εοῤίς (νὶ2. ἴῃ 6 δητίγα 
Νογίμοσηῃ ἴϑγδοὶ, ποῖ ἴῃ6 οἱ ἄθσβ "), γῇῆο ᾿ΠΚο 56 ἤᾶνα θεθ δηΐδη- 
δ'εά ΌὉΥ δῃηά νὰ ἴῃς ῥτθϑῖβ ; δηᾶὰ ἴδῃ, ἃ βἴῖερ ἰογινασά Ῥεϊηρ 

ἴΑΚϑ 85 1ξ Όγ δὴ δἰϊευῖπουρῃϊ (1η6 σμϊαϑτη 15 ὨοςΙ 6416), ἴΠ6τα 15 

δἀάεά, χε ἀομδε οὗ 1.6 ξίηρ (εἴ. παῖδ᾽ 5 δ ἄσγεββ ἴο ἴῃς ἤουβε οἵ 
αν], 15. γ.5), 4.4. τε σουτῖ, ἱποϊυαάϊηρ [ἢ 6 τογά] ἔδγλγ. [ἢ (ἢ 15 
δαάαϊπίοη, ἴῃς τπουρῆξ οὗ [ῃ6 ῥτορῃεῖ ὑερίηβ ἴο σοησοτῃ 1156], 85 ᾿ξ 

ἢδ5 ποῖ ὑείογε ἄοῃς, ψιτ τ(ἢ6 ΡΟ] 4] 546. Α {π||ὲ Ἰδῖοσ, 1}}5 

τπουρσῇϊ Ὀδοοτηθβ ὑγεαοιηϊηδηῖ ; [ῸΓ ἰΐ 15 ἴτας τῃδῖ, δῆοσ 4]}, [ἢ 

Κιηρ δηά ἼἽσουτί σου]ά σοηῖτγοὶ ἴπΠ6 ῥγθσῖβ. ΤΏ ρτορδεῖ, μόνονεσ, 

ἄοοϑ ποῖ ἀἴγεοῖ [ἢ6 βεύϊῆοῃ δβρϑοίδ! ἢν ἴο ἴῃς σουτ Ὁ ΜΥΠ 1815 
διταϊρητηθηῖ, οἷ, 15. τὖ Μι. 1 ο. τἢ,. -- ,εαν. .. λόαγζεπ. .. 
σίυε “αγ] Ὑῆαβθα ἴἤτεα νοσῦβ ῥγοϑθηῖ ἃ οἰϊπιαχ, ἴῃ6 βεοοῃπά Ὀεϊηρ 

ΔΕ, ϑ8ο Υ-ς, 
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ΤΟΤΕ βρεοϊῆς ἤδη τῆς ἢχϑῖ, δηα τῆς [Ὠϊγὰ [ἤδη ἴῃς βϑοοπηά. --- 107 
,ρν γοιω ἐς τλε γμαρνιοηι: Ν ετν ἀϊβεγαπὶ ἔτοτῃ ΜΙ. 3', “15 1ἴ ἠοῖ ἔοσγ 
γου ἴο Κηον Ἰυάρτηθηῖ ν᾽" Ὀὰυϊ 41} [ῃ6 τῆογα ἴσα 6 Ὀθοδυβα Μιοδἢ 5 

βίδιοηθηϊ Ποϊάς σροοά. Τῆς “γοιυ᾽ ἀοο5 ποῖ σϑίεοσ ὄχοϊυϑίνοὶυ ἴο 

[ἢ6 οουτὶ (“Υεα, Ο ουδὲ οὗ ἴῃ6 Κίηρ, ρῖνε δασ, Ὀδοδιιϑα ἴο γοῦ 

ὈδΙοηρβ ἴπ6 δαχη!ηἰβίγαϊοη οὗ Ἰυαρηχθηΐ")), δἰ πουρῇ [15 νου] 
(4) Θοχρ]αίη ἴἢ6 "3 ψῇῃϊοἢ 15 οἴμογνβα αἰ βίου, (6) 5υἱῖ τῇς ράᾶγ- 

416] Ἰστω, αηὰ (2) 6 ἑανοτεά ὃγ Μὶ. 4,4' δι. 117,5 [Ιἔ σϑίειβ γαῖ ΠῈΣ 

ἴο 411 ἴῇῆ6 Ρείϑοῃβ δ ἀγεϑϑεά. γμώρφηιηΐ, ἤδσε, 15 ηοῖ ἴῃ δεῖ οἵ 

ἡυάρίηρ 85 ἴῃ Μὶ. 4᾿, Ὀυϊ ἴῃς βεηΐεηςες οὗ ἴδε Ἰυάρε, τ Κι. 253 Ρ5. τη 
ἤδγα υηΐϊλνογδῦϊθ, ἃ5 ἴῃ [ἴ5. 5.2 [6. ιἷδ 412 ,οῦ. ΤὨΐβ σεπήεπεές (οἴ. 
Α͵βο ν.}5) ροίϊηϊβ ἴο ἴῃ 6 ροβίοἡ οσουρ!οα ὉΥ 5γα6ὶ ἴῃ τεϊδϊίοη ἴο 

Αβϑυσία, Ῥεσῆδρϑ ἰῇ ἴπε σγείρῃ οὗ Μεηῃδῆειαῃ (εΐ. 2 Κ. 1.5 3), δηὰ 
ἴο ἴῃς υἱξἰπηαῖα ἀδδιγυοϊοη οὗ [6 Νοσγίμοσῃ Κιηράοπι) ννῃ]οἢ ννὰ58 

500ῃ ἴο [Ό] ον. -- “Α΄ σ"αγέ... . ἃ πεί. ... (ν α φῆ Τὶβ 5 ἴῃ 6 
ΌΠΡΙῸ ἤρυτγε, Ὀοττονεα ἔγοπλ ἴΠ6 Ὠυηῖοσ, ορὶογδά ἴο ἀδϑίρπαῖς τῃ 6 

οηϊδηρίειηθηῖ ἰηἴο ψῃ]οἢ 5Γ86] 845 (4||]|6ἢ. ΕῸΓΙ 5' 1] ΔΓ ̓ἰϑᾶρα, οἵ, 
Αἴῃ. 35 1 5. 2)Ὡ6 Ὁ Ῥςε, τοῦ εἰτὖ ὙΠῈ τεηάογίηρ 212 τεϑῖβ ΠΡΟ ἃ 
Ταϑιοσοα ἰοχὶ (9.5.). --- ομ ΜὩδιΕραλ... ὁπ 7Ζαδον.... οὗ δλιζη, 

ἮἨϊρῥαλ τὸ Μιζραὴ οἵ Οἰϊεδά, 7. το 1} 39. αἷθο -ίἪ Εδιποιῇ 
ΟΙεδά, 05. 2οῦ 218 2 Κ. οὐ 1’, αἷθο -, Ἐδυγδῃ- ΜΙΖρεῇ, 705. 
124. ΤὨΪΐδ νγὰβ ἴπΠῸ ρΐδος Ἴσοηῃβεογαῖϊεα ὉΥ Ϊάοοῦ (ση. 415 Ὁ; 
ῬΕΙΠΔΡ5 685-54} ἴῃ Βεῖ κι. 7 7.560» (Ξ ]ἐμερεῖ Τοῦ) ψὰ5 ἴῃ ἴδε 
[ΕΙΤΙΟΥΥ οὗ Ι5ϑδοῦδσ δηὰ Ζοῦυΐϊοη (εἴ. [ὰ. 45.--- 2. ϑλήήνι (οἴ, 

τοχὶ ἀρονθ), αἰϑο οδ᾽]εὰ ΘΌΦΣ ΘΩΝ, ννὰβ ἃ σδιηρίηρ-Ὀίαος οἵ Μοβϑβ 
δΔηά ]Τοβῆυα (Νὰ. 2ς᾿ [05. χΔ' 3). [τ νὰϑ ἤδσα [ἢδὶ τῇς δῇδισ οὗ 

ΒΔ44]- ΡΘθοσ ἴοοκ ρἷδεοθς. Τῆεβα ἴγοα ρΐδοθα ψεσα σα] εὈταϊα, ρετ- 
405, ίογ ἴῃ6 ρῥδου Παγὶγ βοάυςῖίνα σμασδοῖοεσ οἵ [6 οσβῃρ ψῃϊο ἢ 

ἴον τοργοϑοηϊεά. ΕῸΣ οἵἴδοσ τηδογηρβ οὗ ἴῃς ἢγοι οἶαιδα οὗ ν.ὅ, 

δ.1. --α ἀπά 1λεγὲ ἰς πο εογγεγηοη 707, ὅη} “77 1λ.»ι} ΤῊΪΚ ἢ 15 ΠΊΟΓα 

σοηκίσῖοηϊ νι τῆς σοηίΐϊοχὶ τῆδΔη, “Απά 1 δὴ Α γοῦυκε ἴο 41] οὗ 

(6 τ,᾽ ὃ δἰϊπουρῇ τῆς ἰαϊΐετ 15. ἴῃ6 ΠΊΟΤΘ σοτητηοηϊν δοοορίοδα 

τη δηΐϊης, δηα, δοοοσάϊηρ ἴο ν εΙ ]Παυβσθη, ἔγη 565 ἴῃς ἰγδηβι τῇ 

ἴτοιῃ ἴῃ ῥσχίθδίβ ἴο [6 ρβορῖς, ἴτζοταῃ ἴδε βεάμυςοον ἴο ἴῃς βεάυοεδά. 

-- 8. 7 μον Ἐῤλγαϊῖνι, σπαὶ εγαεὶ ἐς ποῦ ἀϊα σον τ:6] 1.6. Τὶ 15 

5 (ἔ, Βδϑῃὶ. ΤΟ ἢς. 
Ἐ Βαϊ οὗ ΟΑΞ5. 226. 58), ᾧ Εν., ΗἸἰ., δίπι., Νον., ΟΔϑ5. 
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Ι ντῆο Κηον, οἴς.,᾽" ἴῃ 5: ΠἸΚῖηρ σοηίταβὶ ἢ (ἢ οὔ -τοροαῖϊοα 5ἰδῖδ- 

τηθηῖ ἴῃ [586] ἀο65 ἠοῖ Κηονν Ὑδῃνῇ. --- γα ἑάοι, Ο Ξῤλγαΐν, 
ἀαεέ εονερ σα ἀαγίρέγγ, απά “εγαεφί ἐς ἀφήία ἢ οι ἰεχὶ (0... 
ΤῊΣ 5 σδῃηοῖ πλεδὴ 707, 1ῃη]6855 ἰξ ροθβ Ὀδοῖ ἴο ν.3}. --- 4, Ζλεὶγ 
οίηρε (Ὁ »οΐ “32 » “ἦσνι το γείμγη 10 1λεἴγ Οοα  ΤὨϊβ τεηἀοσγίηρ, 
τ Κίηρ “ ἀοϊηρ5᾽" ἴῃς 5.0] εςῖϊ, 15 ῥὑγϑίθσδ᾽]α ἴο ἴῆς οἴδποσ τπάθπηρ, 

“ΠΟΥ ἀο ποῖ ἔγαπηθ ΠΕΣ ἀοίηρθ ἴο σοίμυση, οἴο.," 7 ΠΟ ἢ τηδῖκοβ 

1 (6 οὐὐεοῖ. ΕῸΣ ΟἿΘ υ86 οὗ 1), τ (ἢ. 2219; (οσ ἴῃς οἴδοτσ, Τὰ. 22 
Ιοἷ τ 5. 182 247 Οη. 205. -- 3“γ, Ζὴε τῥίγ οὗ λαγῶ ἐς τοϊζλϊη 
ζλ2»} ἐ.6. ἴὰ πεῖν σοηῃϑιτυοη. --- 4π4 γαλευεὰ ἐλέν ἀρ πού ξποιυ) 
58ε6 25 Ὁ. .,,4. 65 85, ΤῊΪ5 15 [ῃε Ὀυγάεῃ οὗ Ηοβεδ᾿β ὑγοδοῃϊηρ ; ἰδοκ 
οὗ ἃ ΡΓΟΡΟΙ δρρζβοϊδίίοη οὗ ἴὴ6 σῃαγδςοῖοσ οἵ Ὑδῆν θη ἢδ95 ἰδ 1ϑγδεὶ 

ἰηῖο 8}1 βοτῖβ οὗ οοστυ ρίοη. ζᾧ --- ὅ. ϑ'.ἱ τῴε 2για 97 7 γαε «λα ε:- 

ἤν το λϊἕἶξς ,αε6] ΤῊϊ5 τεηἀοσίηρ οὗ "Ὁ αὶ (ΞΞ Ὃν, οἕ. .«(5) (1) ξοας 

Ὀεῖζοσ ἢ ἴῃς (ΟἸ]οηρ Ρσεροβιιοη 5; (2) 5115 Ὀεῖῖοῦ τς σοη- 

ἴοχῖ ἴῃ γ}9 τῆαη τῆς τοηάοσηρ ἐς ἀημιδέσα (Μ ΙΟἢ ἴαῖκοβ ΤῺ τῷ Ὁ 
ΞΞΞ Σ: Ι). 71: 2γ1ς οὗ 25γαεὶ Ἀὰ5 ὈδΘθη ἴδίκθῃ 85 ἃ {{Π|6 οὗ Ὑδῆμνεῃ 

(οί. Ατι. 87), 4 ἴῃ Ὡς ἢ οᾶ56 1ἴ ψου]ὰ ταθδῃ τῃδὶ δῆ ἢ Ὠδ5 ἀε]ϊν- 
ογεὰ ἃ ᾿πάριμεης (οἴ. Ευ. 153) δραϊηδὶ 5γδθὶ πῃ ἢ 5 ρηῆθ5 ἀε6- 

δἰ υοϊίοη ; Ὀὰϊ ἴῃς οοηίοχί ΒΒ 19 ἀοα] ηρ ἢ 15γ46]᾽ 5. “ τηδῖοτίαὶ 

σταηάδυγ᾽᾽ (οἴ ΖΕ. τοῦ ΕΖ. 4212), 2.5. διτορδῆσε ; ἴῃ (ἢϊ5 οᾶβε ἰΐ 
νόου τηθδῃ : [5Γ46]᾽5 ΔΙγορσδηςα 15 ἃ [65[ἸΠΠἸΟΏΥ δρδίηβι [5γΓ86] ἢϊπι- 

561, ΤῊΪ5 διζορδῆςα (9. ν᾽ ε ]Πδυ56} 15 ἴῃ ἰγυβῖ ἴῃ τῆς ταδὶ, δηὰ 

(η6 (δεν ἴπδῖ ΤΏΘΓΘ 15 ΠῸ ῃδ6α ἴο ἴυγη ἔτοτῃ ἰῃδϊ δηά ἴο τερϑηῖ 
(οἴ. η39). -- 4πάα Εῤλγαύν» «ἀαΐ εἰμεν ἐπ λΐς σε ΤῊς νοτὰ 
“ἐμρριδές ἰβΒ οἵ ἰτεαυθηῖ 056 διηοηρ ἴΠ6 Ῥγορῃεῖβ ἴο ἀεβδίσηῃδῖς ἀἰ5- 

Αϑῖοσ δηὰ σιυΐῃ ; οἴ, 4 141. 15. 21 590} 76. 5οἷὗὨ ΝᾺ. γῇ ,1ὅ. --- πιαλ 
αδο «λαϊ τἰμηιδές τοῦ λον] ΤΏσβε ΜΟγαβ ἃ’α ϑυθρεθοῖθα 85 ἃ 
θἷοβ5 ὉΥ 5οηλα {7 Ψιμουΐϊ σουβηοϊοηξ τοάθοη. Αῃ Οσοδϑί Δ] 5146 

δἴδηςς αἵ Ϊυάδῃ, ἃ ὑΡεορὶβ 80 ἱπιπηδίεῖν σοπηθδοϊεα νι ἢΪ5. οὐπ, 

τηυβδὶ ποῖ 6 ἀδηϊθά ἴο [6 Ρῥτορδεῖ. --- 6. τὰ τἀεῖγ βοεοξς απά 
ζλεῖνγ ἐα 2] ἘἈξδάγ ἴο Ὀ6 οἤἴετεα 845 β5δογῆςϑϑβ. -- Ζ.εν το σο 

Φ 90 δ΄͵ Εἰοῆ., Μαυ., Κα. Ννὰ., ΟΠ6., ΟΑΞ5. { ὕπιΡ., ΗΣ,, ἔν. 

7 Μαπῖὶ οπὶ. ν.4 ὃ 45 ἃ ρ'οβϑϑ Ὀδϑβεὰ οὔ 412, 
ᾧ ΚΙ., Εἰςῃ., Πϑαῖῆς, ὕπιῦ., ἔν., ΗἸ., Κα. Οἢς, ΝΝε., ΟΑ5. 

Ι δἰ 2, Βδϑῃὶ, ΑΕ,., Εοβ., ϑοῃτγό,, Μαυ., Ηυχίδοϊα. 4 (δ. 

4 ϑο ΚΝ 6.; ΟΑΞ5. 1. 262. 

Ἠ 850 Οοτί (7ζΧ7. ΧΧΙΝ. 485), Νον., Μαγὶ (Με. ττο, ΕΔ. 2122, αηὰ Φοάεξα- 

2γοῤλ.). 
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σεεξ γαλιυελ]ῇ Τὶ ἰ5α Νουΐδοσῃ [5γα6], ποῖ [πιά δἢ," οὗ συ ῇοπὶ [ἢ 6 

Ῥτορδεῖ 5Ρ6 85. --- 57,2 λας τυϊλάγαιννι γγονε 1Δ2η1} ὙδΏ Θ᾽ 5. ρὰ- 

᾿δησθ [85 δῃ εηὰ (εἴ. ΜΙ. 252); {πεῖγ βυρεσβυουβ. στ] 151 δηά 
56 ϑυ ηοΙΘ ΠΟΥ οδῇ ἢῸ Ἰἰοηροσ δ τοΪεγαῖθα. ἡ ---. Ζάεν λαυε ἀεαζί 

7) αἰλέεον υϑεά οἵὨ δάυ]ίογυ, [6. 2; οἷ. Μαὶ. 2", Ηοβϑᾷ 5 Βεῖα 
Καορίηρ ὑρ ἴῃς ἤρυτε οὗ ἴῃς Ὠδίοη᾽ 5 τηδιτίαρε ἴο Ὑδῆνθῃ, δηά 
ΠΠδγδοῖοσιζθβ [ἢ6 βυῃοσείβηι ἰῃ ΟΥΒΠΙΡ 845 ἃ Ὀγεδοὴ οἱ ἴἢ 6 τηδῦ- 

τίαρε οοηίτδοῖ. --- δον» ζάφν ἀκστό δεροίση εἴγαησε εὐ άγεμ ΤΠα 

ἤρσυζα ἰ5 σοπηπιρά ; [ἢ656 οτὰβ δῖε ποῖ ἴο 6 ἴδκβϑῃ 116 ΥᾺΠῪ 85 
ἃ σδαᾶῖρα Ὀτουρῆϊ ἀραϊηδὲ τῆς Ι5γδθ] 165 [ῸΓ πχαιίαρα ψ ἢ Ὠδδίῃθη 

ποϊηδη, το ΨηΪϊοἢ ἀηϊοἢ5 “ 5ίσαηρθο ᾿᾿ σὨ] το ψεσα Ὀόγῃ ; ᾧ ὑυΐ 

τΑῖΠοσ, ἴῃ6 ραγθηῖβ μανίην ἀδσρασιεα ἔτο ἰῇ6 ἴπ|6 ὙΟΥΒὮΙΡ οὗ 

Υδημνθς, τηδῖς ΟΠ] άσγθη ἤν παίαγα! γ Το] οννεα, δηαὰ ἀγα σοῃβα- 

ΠΌΘΒΓΙΥ 5ἰσαηροῖβ ἴο γδην θῇ, μανίηρ ΠΟ ρἷάςα διηοηρ ἢϊ5 ΟΠ] άγθῃ. ὃ 

- 774 (πέεχϑὴ πεῖν ριοοῦ γᾶν οἰδεῖ» ζάενι τοῦ τλεὶγ 2ογἥορς] 

Ζ.5. ΜΙ ἃ τπποηϊῇ τυ ΤΥ ονοτίδκα ἴΠ6πῈ. ἸΤΤῆδ ΟΤΟΙΏΔΙΥ 

Ἰηϊοσγρτείδιίοη, ψν Ὠϊοἢ τᾶ κο5 ἴῃ 6 ὩΘῪ το τεργαϑοηΐῖ ἴῃ 6 ῥσγονδὶ]- 

ἴῃ οὐ ΨΠῊ 411 118 σογγαρίίοη δηὰ βυρογβϑτοη, ἢ ἰ5 υηῖεηδΌ ]6, 

Ὀδοδυβε, αἱ [ἢϊ15 ὕπηα, ἴῃς πὲν τηοοῇ αἸα ηοϊ ΟΟΟΊΡΥ δῇ ἱτηρογίδηϊ 

Ρΐίαςες ἴῃ ἴμ6 οὐ]. ΟἸδεσ αἰϊζειηρίβ (υ.5.), Ὀαβεα οἡ οἤδηρε οὗ ἰοχῖ, 

Πᾶνα ποῖ Ὀδδῃ 50 6558), σ.». [6 Ἰοσυβῖ 504}1] ἀδνουτσ, εἴς. ἘΝ; τη}}- 

εν 5}4]} ἄενουτ, εἴς. ; {7 ἴτἴῃ6 ϑνγοχά 5}4}} ἀδνοιτσ, εἴς. : 1 ἢ6 ν1}} 

Βίηάοσ Τἤθτ ἔτοιῃ Ρ]ου ρὨϊηρ. 8 

1. ΓΝ] Νευῖ., Η. 2, 34; ΟΚ. 122 Φ. --- ἸΣΦΡΟ 9... ὍΝΝΠΗ] Βοῖίῃ νοσγάβ 
δῖε Ῥοεῖϊοδὶ βϑυποηντηβ οὗ ὕ»ΌΨ, ἴῃς ογαϊ παι ρῦοϑα ψογὰ. ἸΣἿ ΝΠ Βεετ5 ἴο 
ΤΩΘΔῺ ΙΏΟΥΟ ὈΓΘΟΙΒΕΙΥ ΖΨ972 δὲ 9647 δῃὰ 80 γίνε Ἵοἷοβε αἴϊεπίζοῃ, νυ ἢ }]ς 12) ὉΠ 

ἰ5 ὦγίμξ 12 ἐαρονῖν. ----. 2} Μυβὶ ΡῈ εἰἴπεσ δϑϑενογαῖϊνε Ξῷ σω γεν (οἴ. μέν) οἵ 

(οἴ. ὅτι) εαᾳυϊναϊεπϊ ἴο υοϊδιίοη τηδυκ5. --- ΠΡ 9... . Πῶσ 9... ΓΦ] Ου πρ 
οὖ. Αἴ. 35. ΤΠε ΦῸ νγ»ὰ5 ἃ πεῖ ἰαϊά ὕροὴ ἴῃς ρτουπμὰ ἴο οαϊοῦ Ὀἰγτάβ; 8116 

ἴ(8ε Ψ᾽ ν»β ἃ ρἷΐ ἀὰὺν ἰῃ ἴῃς ἴγϑοὶς οἵ ἰαγρε σαῖὴς δηὰ σοποδδ]εὰ ΌΥ ἃ σονεγηρ; 

ςἔ. Ῥ5. 9418 Ῥτ, 2621 --- 3. γΌΡ ΟἿ ποτ Φ.}}] ΤῊς τεδάϊηρ οἵ (ῇε. δῃὰ γε. 
5 τῆς τηοϑβὶ βα[ἰβίδοϊουυ (υ.5.). Τδε οδίεί ἱπιεγργεϊδαιίουβ οἱ ΚΠ Πᾶνε Ὀεεη: 

δ. ΑἘ,, ΚΙ. 
1 Μαγῖϊ οπι. τη ρῆταβε θδοδυβα (1) γὺπ ἰβ ποῖ δἰϑδονῆοσα υβϑὰ ἱπίσαηβ ἰνοῖυ, 

δηὰ (2) ἴδ [ουχζῆί ταὶ Ὑδἢννεἢ οου]ὰ Ὀς ἰουπά αἱ ἴῃ6 Δ] 815 15 ποῖ ἰῇ ὨΔΣΤΏΟΏΥ 

ἢ Ηοϑβθδ΄ 5 σοποσρίίοῃβ. 

7 Τῃεοοάοτεῖ, ἘΔϑῆἢϊ ; ἴον 51}}} οἴποσ νἱονϑβ, οἷ. [6τ., ΕἸςἢΝ. 

ᾧ ΚΙ, Ο(δ]., Εν., ΗἸ., δίπη., Κα. ΙΙ σύ. Νον., ΟΑΚ. «4 Κε ννὰ. 

86 Οτοίϊιι5, (Πς. (08.). Ή Βυ. Ἡ Βαοῆ., ΗΔ]., Οςΐ, δῇ νν-..()) 
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(1) δηὰ {ΠΥ 5βἰδυρμῖοσ πππιοζουβ νἱοῖϊτπι5 ἔον ἰάοἷς (7); (2) δπὰ 5ἰδυρδῖος 
δᾶνε ἴμεν Ὠεαρεά υρ (Εἰϊοϊκοτῖ, οϊεὰ Ὀγ ΥΥὰ.}); (3) ττουρἢ βδογίςϊαὶ οἰδυρμῖες 

δαᾶνα ΠΟῪ δυηῖς ἀςερ ᾿ηἴο ετγοσ (Η 65.); (4) πγουρῇ 5ἰδυρῃίεν ἢανε {ΠεῪ ὃς- 

οοπῖς ΔΟΒουραα ἴῃ ἴπεῖτ οουγβα (1.0.)}; (5) δῃὰ δχοδβθ68 μᾶνε ἴΠ6Υ βργεδὰ ουϊ 

ἀςερὶγν (Κε.); (6) ἀπὰ τενοϊξετβ δὲ βυηῖ ἀςερ ἴῃ σοτγυρῖ νγ5 (Οτ.); (7) δαοὰ 

ὈδοκΚβιαϊηνσ ἴμεν βἰῃπεὰ ἀεερὶν (Εν.). (Οἱ. ἴτε πῆδὴν ἐπιεηἀδίϊοῃβ ρτοροϑεὰ 

(υ.5.). τς 8. ΣΝ] ὕβεαά ἔοτ γγιμυνὶς τεᾶϑοῦβ; ΟΚ. 1ς α. --- ὈκΦῸ Ὀν ΟΝ] 
Ομ ἰδβεῖο. - 2] Αϑϑενεγαίϊναε. --- ἼΓ}»} Ξξξ πῶ; ἴδε βᾶτης σοπίιβίοῃ οὗ ἴμεβε ἵτὸ 
ννοτάς οοουτβ ἰῃ 1 Κ. 18, (5, δηὰ 29, 8 δπὰ με. Ὅῇῆς ογάϊπαγυ ὑϑᾶαρὲ οὗ "7 

ἴῃ Ηοβαᾶ ἰβ ἴο ἰῃίγοάμςε ἴῃς ρΡυηἰΒπηεηΐ οὐ σομβεαυεῆςς (46 κἿ γ3 88.10.15 103} 

ςἴ., Βονανετ, 103.---4. .... ὅ Ὁ] ΤῊ]5 15 [86 ΟἿΪγ σᾶϑεὲ ψδεγε ἴῃς δοςουαῖϊνε 

οὗ ἴδε οἢ)]. 15 οὐχγις ἃ ἴῃ [5 κὶ πὰ οἱ Ἄσοηπβίγυςτοη (Ὁ.5.), Ὀὰϊ τς οΌ). 15 Βετε 

ΘΑϑ ἢ ΒΌΡΡΙ]ἰεὰ. --- δ. π2»}] Οἡ ἴδε τοοῖβ 2} δηὰ Ὁ) εἴ. Ρ. 18ς δῃὰ ἘΔἘ]15, 

ὩΣ Ὡπα ὋΣ ἐπ ἀ. Ῥιαύνεορ (1802). -- ὙΦ] Οπιῖ; ἘΡΒταὶπι δηὰ [ϑγδεὶ ἅτε 
ὙΒΟΙΪΙΥ 5ΥΠΟΠΥΠΊΟΙ5 ἴεγπιβ, υϑεὰ ἱπιετο ΑΕΔ ΌΪγ Ὁ Ηοβεᾶ (οἴ, 416". ςδ. Η}α. 

1 118), ἢδπος ομα οὗ ἴδεπι ἰ5 βυρετῆμπου Βετα. ---θ. ΤῊς ρδγδὶ]ε 5πὶ ἱπ 
ν8.6 5η4 7 5. αὐυϊΐε ἱγτερσυΐατ, πὰ ἴῃ. ἰῃ σοπίγαδὶ ἢ τς ῥτες. νεῦβεβ οἵ [ἢς 

ἀουθ]ε βίσορῆε. -- γῦ5] 1πίγαῃβ. ΟὨΪΥ Βετε (γε.).--Ἴ. ΦῖΠ] Μεδηβ τοίδείη 
α »φιορὰ (Τετ., Εοβ., Μδιυ., Ηἰ., ὕπιθ., 6Α.5.); δηὰ δἰ βουρὴ [ἢ]15 βεετηβ ἴὩ- 

ἀεδηϊῖς (οἴ. Ζε. 118), [πὸ ἀϑᾶρε 5 σοῃβτιτηεα ὈΥ ἴδ ἔμ} 16 Ἐχργοβϑίου Ὁ" 

(ςἶ,. (τη. 2914 Νυ. 1139. 21}. 

8-14. εσγμεδοη ἐς εονπΐηρ ὕρορι τοϊλοιί ἀπά ἥγονε τοί λίπ. 

(2) Αῃ ἱηνδάϊηρ ἀγπλν Ψ}}}} Ὀσίηρ ἀεναβίδτίοη ; (4) σοττυριίοη δηά 

ΔΏΔΓΟὮΥ, Κα τηοῖἢ δηὰ τοϊεηηδββ, ρσοάμπος 4 αἰαὶ ἀ]56856. 

8. “»32)52] (θ ἐπὶ τοὺς βουνούς (ΞΞ Γ}322); φ2 Ἰδιδο;»Ὁ. -- ΠΌΣΗ] 65 ἠχήσατε 

ΞΞ ῬΣΣΠ, --- 502] 68 ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ΞΞ ΓΙΘΣ; “Ὁ βᾶπηε 8ἃ5 ἴογ “}3.2. -ὰκ ΡΜ] 

(Ὁ ἐν τῷ οἴκῳ Ὧν; ᾿Α. εἰς οἶκον ἀνωφελοῦς; Σ. ἐν Βὴθ Ὥν; ὦ «ἱ 2...2- 
ϑαγος (Δαόῤνά, αμα Ον. Αἰ εεογά, 11. 20), ἣν γ)2. Ἐεδὰ ψἱ ΝΥ . δηὰ Νοῦν. 
ὃν 232. τ ΠΝ] (Ὁ ἐξέστη ΞΞ ὙΠ οὐ Ὑπη (Ν0].), οὐ Ὑππ᾿ (5[πι.); ᾿Α., Σ.» 
Θ. ὀπίσω σου; Ἐ’, κατὰ νώτου σου; Ἔ 2052 ἐεγρω ἐμτερι; Ἶ,, οἱ ἐχραυΐ,. Νε. 

[0]}, δ, βυργ. γτπ (πιν.) (80 Οτ., Εὰυ., Νον.., Οοτ (3 .), Μαγῖ!). ας. 

Ὁ ΠΝ ΟΥἩ ΠΝ Ὀὐπν. Μεῖίεν (.5Δ΄. ΧΝ. 1028 (.), Γλλτκ. ΞΑΥΘΕῚ (Βαῤγὶ, ακπά 

Ον. Κεεογ αἰ, 11. 20), Ὁ ΝΠ2 Ὕλη, τ θ. ΤΌΝ] Θ' πιστά; ὁ ἸΖολλδυσι ΞΞ ὍΣΙΌΝ 
(3ε}.). ---10. πτπ}} Βεδά Ὀμαφυ Βεῖα ἀπά ἴῃ νβ.} δ. (Μαπὶ, ζω, το, πὰ 
ΕΔ. 2122; 80 Νον".). --- 59)22] τ. δά 8 Ὁ). -- 11. γι» (ὃ κατεδυνάστευσεν 

τὸν ἀντίδοκον αὐτοῦ -- Ων (Ν᾽ ο].). --- γ}] Θ΄ κατεπάτησεν -Ξ γγ (Νο].). Ἀεδάὰ 
ὈοΙἢ ΡῬίορ5. 85 δοῖϊϊνε (80 Οοσῖ, ΖΑ 7. δῃὰ ξι.; Ναϊ., Ν ε., Νον., Οεῖ., Μαπὶ). 

Οτ. ψου]ὰ Ἰοΐη 11 4 ἴο ν.9 δῃηὰ Ἴοοῃππηεοῖ ν.10 τ ἢ νϑ.12 7. -- -ὈΡΦῸ] (δε. (227. 

Χ, 3)5; ΟΖΖ. 1809, Ρ. 137)» γΘΡΟ᾽Ὁ. τς Ὁ ΝῈ1] (Θ΄ ἤρξατο ΞΞ ὅππι.--- 7 Θ᾽ τῶν 

ματαίων απὰ “Ὁ ᾿διρει ῦ -Ξ- νὴ (80 Ῥαϊῃς, Βαυες, Νοὶ., 56Ὁ., (Βε.); 50 
Φ (οἴ. σεῖρος, ὥγεεγέ, 411); ἜΦ τονὲ Ξε τὶ τξῷ ΚῚΣ, Ἐεδὰ κι, υττίεη 

ἡ; οἴ, 70. 1581 (ὁ. Ὠαῖῃε, Βαυεσ, 51., ϑίτῃ., (Βε.; Οοστῖ, 71 7. δὰ ἔπσι., 
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στ. Ευ., 1ωοΆ., 6υ., ΟΑ5., Νον.., Οεῖ., Μαγιῖ). Βδοῖ, πξ. (Βα. (δος. εἰψ) 
Ὑσν. ΒυΠ]] ( )Ἴαλγό. κ᾿ 7 δα, Οεεεά. 1883, ΡΡ. 1-62), γ»γ3 (οἴ. ΕΖ. 3251), Ἐδτβὶ 

(:ε5.) ΞΞ Ἰνξ, ἃ ρ΄]1ατ, βηρετ-ροβί, -- "12, Φ»9] Θ΄ ὡς ταραχή ΞΞ Ὁ;5) (Ὗ].) οτ 

Ὅν Ὁ (8εῦ.); ᾿Α. ὡς βρωστήρ; Σ. ὡς εὐρώς, Ἔ φματὲ “ρηεα, (ὦ μον “1. 

--- 39. ] Θ΄ ὡς κέντρον ξΞ ; ᾿Α., Σ. σῆψις; Ἔ φασὶ ῥιϊγεάο; ὦ μὴ 
ΞΞ Ἰερσόϑυ, εἰερῃδη 4518. - 18. γν8} 6 τὴν ὀδύνην ΞΞ ἫΥ (Νο].); ᾿Α. ἐπί- 
δεσιν; ἘΠ νἱριεκιρε. το ΟΦ] 66 δἀὰβ πρέσβεις. ϑοῖῃς ἰμβοτῖ πτπν (ϑαγςε, 

ΔΒαδγί. «πα Ον. Κεεογά, 11. 21; ΝΥ ε., Οεῖ., Ηδ].)}; Ὀυϊ ϑικφυ ἰ5. Ὀείζες (Βαδοῆ. 

(».), Νονν., (δε. (2. 2331); οἴ. Μαιγῖ!). -ς 230] 6 ᾿Ιαρείμ; Ὁ «Ξ; ᾽Α. 
δικασόμενον; Σ. φονέα ; Θ. κρίσεως ; ἢ μέϊογενε. ΒΑΟὮ. ΜΘ ΟΥ̓ ΝΡ", ἴῃ νἱενν 

οὗ [01]. κοῦ. Ὗ. Μ. Μᾶϊεν (Ζ4 Κ΄. ΧΝῚΤΙ. 334 8.) ἀπά Εἰεάεὶ (οἴ. Μοσυγάγ, 
ΑΙΡΩ͂. 1. αφτο ), 35. 5350, ἴῃς οἷά ποπιῖπαὶ επάϊηρ Ὀεΐηρ τεϊαϊπεὰ θεοᾶυβε 
18ς Ὑγο]6 Ἔχργεββίου ψγ͵δὰϑ ἱπουρῆὶ οἱ ἃ5 ἃ ρτοροῖ πᾶπιε (30 Νον.3, Μαι!). 
(Βε. (ξ“2.., Νον. 1897, Ρ. 364), 3.) 5 οἵ ὍὈχ 50; Ὀυϊ ἴῃ 5.3. 2331, 5} Ὁ 
(οἴ. Ννεῦετ, 4γαῤίερε νο7 ἀἄεγι 7οέαηη, Ἰ9ΟῚ, Ρ. 24), αἶβο ομβαηρίης Ὄσν ἴο 

σα. ἌὟΚΙ. ἠ εογὲ (1898), 32; οἷ. ΧΑ 7.8 το .), 2", ἃ ἀϊδιίσιςϊ οἡ βουτζἢ- 

ετῃ Ὀοτάεσς οἵ Μυβτγῖ, Ηαὶ. 35. 90 -Ξ Κίπρ οἵ Ἐργρί. --- ππ2}}] Κεδὰ πῇ)" (80 
ΝΥε., Νον., Βαςξ. (2 ».), Οεῖ,, Ματῖῖ). Οτ. π2πν. ---- 14. ὅπη: (δ πανθὴρ. --- 
“)22] 6 λέων. - ὉΚ] ΘΔ δπὰ δ᾽ οὐ. οπς ὯΝ (80 αἷβο 1,οἵϊ.). 

8. δριο τὴε ἐρμπιῤεί... 166 εογηδ. ΟἿ, Ατλ. 35. ΤῊΣ δηπουηοο- 
τηοδηΐ οὗ Δρρτγοδοῃίηρ δἴϊδοκ ; οἴ, δ8' [6. 4 6, Τῆς ῥσορῇεϊ 5668 
ἴῃ ν᾽ϑίοῃ ἴῃς οοταΐηρ οὗ ἀεσβιίγαοιϊίοη. Ηδξετζε, 45 ἴῃ ἸὭΔΩΥ οα565 (οἴ. 
15. 65. 10), 1ὴ6 ἱπηροσαῖϊνα βεῖνθβ8 8ἃ5 ἴῃς τηοβῖ νἱνὶ ἃ Ἐχργθβϑίοη ἴοῦ 
Ῥτγεάϊοξοη, [ἢ 6 τϑαὶ τηδδηϊηρ Ὀεΐηρ : ἴῃ {{π|Ὲὲ 15 Π6ΔΓ δῖ ἤδη ψῇθη 

ἴῃς τηρεῖ τοῦ ὀέρτυ ἴῃ ἴοκεη οὗ ἴῃς δηδιηγ᾽ 5 Δρρτοαοῇ. Οῃ ἴῃς 

ἴουπῃ δηα Ἵπασδοῖοσ οὗ 6 πηυϑῖοδὶ 1ηϑι ΠιΙη  ηἴ8 ἤστα τηθηςοηθά, 

Ὁ.5., Ρ. 43 ἴ., 150. - )κι ΟἸ᾽όεαλ.. .. ἐπ ανιαλ]ῆ ΟἸἰθεδῇ τθδηβ ἀζζ, 

Ἑδιηδὴ (οἴ. (5) ἀείρά2, ὈοΙΠ Ὀεϊηρ Ἰοςσαϊθα οὐ δπλίηθησθβ. [{ 15 
ἱτρτο Ὁ ]ς παῖ ἴΠ656 ὩδΙ65 ἃγα σἤοβθῃ 5016 }} ψ ἢ Σοίεσθηοα ἴο 

Π6ῖγ τηδδηΐϊηρ δηά τῇς ρῥγδοίίϊος οἵ :ἀο δῖ οὐ ἢϊρῇ ῥίδοββ ; 

Ὀυΐ ΤΠ6Υ σαργοβεηΐ 811 ἢ}}}-ἰοσβ ἔτοτῃ ννῃ!οἢ δἰάστη σου Θδϑι 

Ὀ6 Ξοιπάφρά. Οἰρεδὴ (οἷ. 95 1οῦῦ ψὰβ ἴῃ βϑᾶὴθ 8458 Οἱ θδὴ οὗ 

Βοηϊατηΐη (1 5. 1.35.5. 14.5.2 5. 232), ἀπά δ5 μψ6]}, αἸ θεδἢ οὗ 840] 
(1 5. 11 198). 1 νὰ5 β[υδϊδα ΠδΑΓ ἴῃς τοδα Ἰθδάϊηρ ἔγοτὰ [6Π|- 
88] οῖη ἴο Νδ᾽]δ5, δηά ἢδ5 Ὀδδθη Ἰἀδητῆεά νἱτῇ Το11-61- ῸῚ Βαιμδῇ 

5 ἴῃ6 ν]]Π]αρα ψῃθτα ϑατμεὶ νεὰ (1 8. τοδ; οὗ Τὰ. 4 198), ἀπά 
5 ἴη6 πιοάετη Ετ- Αᾶπι, βοῆς ἵἴνο ποῖτβ Ὡουτῇ οὗὨ [6 Γι154]6 τὴ, Οἢ 

Φ σἴτη. 
1 ΖΟΜΌΟ. ΧΙ. τι 5..; Κοῦ. ρα. 1. 577-9; δηά ατί. “ Οἰθεδ" ἰῃ 22. ἀπὰ 58. 

Τ 
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τῃ6 τοδά ἴο Βεῖμεὶ. ἙΊο τ Κ. το [ς. το ννὰὲ ΠΊΔΥ βῦρροβε [δὶ 
ἴῃ 6568 ἴονγ5 Ψ6ΓΘ ἴῃ [6 τογτουγ οἵ Γι ἀδῇ. --- Ο᾽ ασμά ἐπ Βειλο 
Τῆς 481  Βειῃ-ανθη (οἴ. 415) βθεηβ ἴο ἤᾶνε διίβθη 85 ἃ ἴδσιω οὗ 
ΓΟΡΙΟΔΟῺ ἴοσ Βοίῃοὶ," ψῃεῖθΠοσ ϑέη Ὀ6 ἰητεγρτεῖθα 85 ποζέμρηεες, 

ΟΥ ἃ5 ἀδποίϊηρ ἴμε οἰΐγ οὗ Οἡη ((8 Ὧν), οὐ Ηδὶϊορο β, νἤδηςα 
ἰάο]αῖσΥ νὰβ ροτίθα. Βείδεϊ, δυαϊεὰ οὐ τὴ6 Ὀοτάοσ Ὀεΐνθοῃ 

ΕἸΡΗγαϊπὶ δα Βαη)δγηΐη, ἀυουῖ ἴθ Π21165 ποτίῃ οἵ Γσυβα δηλ (πιοά- 

ΘΙ Ὠδη)6, ΒΕΙ ἢ), νγὰ5 βεϊθοῖϊθβα 8ἃ5 ἃ ρἷδοθς. ψῃϊος, δαι}}ν ψ6]]} 

ΜΠ ἴΠο56 δἰταδαν τηθηϊοηδά, νου] βοῖνα 85 ἃ βδοῦγζοα οὗ 5'ρη) ἴο 

[6 δυττουηάίηρ ΡΕΟΡΪς.Ἷ --- αζε βεηγαρεῖη 10 Ἰγενιδέε Βαβεὰ οἡ 

γε] αυβθη᾽ 5 διηδηάδίοη (7.5.); οἴ, (5 ἀπά Απι. 24. Τῆς ὩΗ͂Σ, 

Α47͵εν λεε, Ο βεηγαρεῖη, μὰ5. Ὀεθη, (1) ἴαϊκβϑη δ5 ἴῃε δησίεῃηϊ νγ87- 

ΟὟ οὗ {π6 {Πῦ06 ; οἵ. [. οἾ", ψἤοτο, μοννόνοσ, ἰτ 15. υϑεα ἴῃ ἃ ἀϊῆετ- 

οηΐ 56η86 ;ζ (2) ἱπιογργειθα 2ωε ἐμέν ἴς αν ζάεε, Ο βεηγα,ιῖγι, ὃ 
ὯΟΥ ἴμαὶ ΕἸΡΗγαϊ τ Π85 Ὀδδη σδριυτεὰ ; οἴ. 6. 482 ΕΖ. οἷξ Ηο. ττ 
7. τ6, (3) αἴ5ο, Βεη)αηγίη 15 δἴϊεσ (ἢ, ἐς. δἰἰδοκίηρ ἴἢ66 ;} 

(4) υμάοιρίοοά ἴο Ὅ6 ἴῃς ΡῬτοοϊδπγδίίοη ψῇϊο ἢ 15 ἴο 6 δ8ῃ- 

πουηςσρα ἔγοτὰ Βεῖῃ6] (οὐ Ανθῃ) ; 4 (5) ἰτοαϊεα 45 ἃ ἀδβοσι ρ[οῃ 

οἵ ΒΕεΙΠΕΙ ἴσου {6 βσἰδηαροϊηϊ οὗ [ῃ6 νψτϊεῦ ἢ [υἀΔῃ."". ΕῸΓ νδτῖ- 

οὐϑβ Ἔπηθηάἀαδίοῃβ οὗ ἰεχῖ, ν.5.; ποῖθ δβρθοία!γ τῃδὶ οὗ ϑαγοο, “ ἵγετὰ- 

ΌΪ6, Ο Βεηοηὶ.᾿ Οη Ηοβοδ᾿β ἰδίϊασε ἴο τηθηϊτοη [Θγυβδίθτα, δηά 

[Π6 συρρεδίοη [τἢδϊ ἢΪ5 τείθσγθηςσς ἴο ΒΘη] Δ] 15 γοα]γ ἃ Ὠἰηΐϊ ἴῃ 1ἢ15 

ἀϊγεσοη, σ. Οἤογης, Ρ. 74.---9. Ζρλγαΐηι τλαΐ δεεοριέ ὦ “ἴξεο- 
αδορ ἐπ τὰς (ἀν οὗ δμπίελνιοη ΤῊΙ5 15 [Π6 δηπουηοσηγθηΐῖ τοννασά 
ΜὨϊοἢ ν.ὃ ροϊηϊεά. Ι{ ἱποϊιιάδα ἴῃς ἔαϊα οὗ ἴῃ 6 Ῥδορὶς δἱ ἰαγρε 

(ν., δπὰ {κεννῖβε, μαι οὗ ἴῃ ἰεδάάειβ ἴῃ ρατγιουϊαγ (ν.1). ΤῊς 
ψοτζαά τοηάεγεά “ ἀδϑοϊαδιοη ̓" ὯδΔ5 ὈδΘ ψΓΟΠΡΙΥ ἱπίεσγργεῖεα “ δϑίοῃ- 
5 6ἀ,᾽ {7 “ΡΘΕ θο ἢ 655" Εἰ ἴ τππθδῃϑ γαῖμεσ πα] δηα υἱίοσ ἀδϑίπιο- 

ἴοη νι ΠΟ ἀρραζϑηῖΐῖ ὁρροσίιῃ τυ ἔοσ σεροηΐδησα. 88 Τὴδ τὨτοδῖ 

5 (ἸΔ]Π]1εὰ Ὁγ Θῃδϊτηδηθβοσ (2 Κ. 17). Τῆθ “ἀδΥ οὗ Ῥυηϊϑἢ- 
ταοηῖ," [1|. Πυἀ]οῖ41] ἀξοϊϑοη, ΨΙΟΠΡΙΥ σοηπεοῖϊοα ὉΥ βδοῖηθ υἱτἢ 

τῆ ΓΟ] ον πη ρῆγαβε {||}; οἴ, 5. 140. --- Οοπεεγπῖηρ (οΥ ἀραϊπεῦ 

7 γαεί'ς τόσες ἦ(ο 7 σιαξζε ξποιν» ζὐἠαξ τυλῆἼελ ἴς σμγε] 50 186 ῥγερο- 

Φ γῆ :., ῬΡ. 263, 272; 530 ΗΙ Νν»ε., Νον., Μαπί. ἘΈΝν., ΟΠ σ., ἐ αἷ, 
1 0Α5.; οὗ, οη 1ῃϊ5 Ἡνογηίοῖς (ἐπ, 11. 283, 4), Κ α., Βαςΐ., Οτ., δἀ!ὰ Νον. 
ᾧ ΚΙι., θϑαῖδε, Βαυεγ, κοβ., Ηἰ., Μδυ., Ρα,, Κς., νὰ, Οὐ. 

Ι 5πι. « Ηἰ., (Πε., ΟΑ5. δα Οτοί,, Εν. 
ἨἬ Βαϑῆ. ἘΠ ΈΘΑΡΒυ, οἰϊοὰ ᾿γ Καὶ. ᾧἐῥ ΟΔ]., Ρα., Κε., α΄. {ΠΠΚΙ. 
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ΒΙΌΠΟΙ 185 ἴο Ὧδε ἰακοη," δηά ηοίΐ Ξξ, ἀιηοηρ.  [Ἃ}π ρδγδὶ 6] θὰ νν ἢ 
ἘΡὨγαῖτα, φίδες οὗ 27.γαφί τὸ [ΣῈ Νοσίμοσγῃ {τῦ65, 1 δπα ποῖ 4]]} 

1Ξγδοῖ, ἱποϊυαϊηρ πάῃ. ὃ Τα Ἰυάρταθηΐ δηποιησδα ἴα οη6 οὗ 

Βυγα (ΑΙ πχοηῖ (οὗ, ΗΌ. 25), Ξδοιρειῃϊηρ οἱ δϑϑοϊαϊε δηάυγδηςς (ςΐ. 
Ὅς 285). ---10. 7Ζλε 2γίριεες 97 72 γαφ ΤῊδ ῥτίεϑὶβ ἢανα Ὀεθη 
τουυκαά ; 11 15 ον ἴῃς τὐγη οὗ ἴῃ6 Ῥῥχίῆσεβ. Τῆδβε ἢδά δἰγθδάγ 
Ὀδοη ἱποϊι θα ἴῃ τἴδ6 ὀχοσγάϊυῃμ. ρου ἴῃ6 ΨΠΟΪς 1ἴ 15 ψ6}} ἴο 
ϑαροίίυϊς 2 γαφὶ ἴον μάσλ οἵ τἰῃς 4 ἤεγα δηά ἴῃ τῃ6 ἐο]]ονίης 
νεῖβοβ. ὙΠ [15 515ῃϊ οἤδηρο, 4}} αἰ συγ ἴῃ ἴῃ 6 Ἰορίςαὶ σοηηθδο- 

ἕοη οἵ ν.}0 ψἢ τῃ6 Ργθοδαϊηρ νεῦβθ5 αἰβαρρεαῖβθ. ΤῊΪβΒ σμδηρα 15 

ΒΌΡΡοτι δα Ὀγζ ἴδε ἰγσγεαυδηῖ ᾿ηςϊοσοῆδηρα δηά σουρ]ϊηρ οὗ ἴΠ 6 ἴδε πηβ 

“ἘΡΏγαδί π᾿ δηά “ 1ϑταθὶ " ἴὴ Ηοβϑα; σῷ. οδ᾽ δ 60 η1͵ -- Α4,,γεὲ ἤᾷξε 
ἐαπώρμμαγξ γεγνιουεν:) Τὴ σοτηπιοηθϑὶ δοτὶ οὗ [ἢϊονεβ. ΤῊΪ8 15 
ποῖ ἃ τείεγεησς ((ο]]ονίηρ 4417) ἴο [π|4 418 βείζυσε οὗ Νοσγίῃμογῃ 
ΤΟΥΓΙΟΥΥ ἰῇ ἴῃ6 Ἐπγ65 οὗ ΔΏΔΙΟὮΥ ; [ ὩοΓ ἴο ἴῃ εαἤοτίβ οὗ ΑἢὰΖ ἴο 

Ἰηϊτοάποε ἰάἀοἸ]αῖγΥ ἰηῖο Τἀδῃ (2 Κ. 1τ6}018). 4 Πογ ἰ5 ἰΐ ἃ βρεοϊῆς 
Του Κα οὗ [86 ΡΟ] ΙΟΥ οὗ ἴῃ 6 τυ ]εΓβ᾽ (845 ἴῃ 15. κ᾽ Μὶ. 2522 ἴο δοαυΐγε 

᾿8}} [ἴῃς ἰαηά δηὰ ἴυ5 ἀἰδίυτὉ ἴη6 Ῥουημάατγίεβ ἄχεα Ὁγ τῃεὶσ (ΔΊ ΠΘΥ5 

(εξ, θι. 19); "5 Ὀυϊ 15, ΡΕΓ 405, ἃ ρσονθγθϊαὶ ρῇγαβθ ἔοσ ἴῃ 6 Ἰοινοϑῖ 
ν] Κα η655, ἃ ἴγρα οὗ [Π6 τηοβί ἀερταάδα ῥγδοίςθϑ. 7 Οἵ, ἴῃ Ιά468 

ἴῃδὶ ““Ἰδηἀπηαγ κα το ὑπάογ ἴῃ6 ῥτοϊεοϊοη οὗἉ τσε]ϊρίοη (συ. 2253 

22; οἵ. 10. 242), δῃηά ἴο τεσῖονα ἴδῃ Ἰαϊά [ῃ6 οἤξῃ δῖ ὑπάοσ ἃ 
ουτβα (Ὀι. το" 2)}}).᾽} ὔἢ1 ---- ὥῴοπ ἥέορη τοῖΐ 7 2οι» σμέ σῖν τυγαχ 
ἤἄξε τυαίονγ] (, 15. 876. 145, ΤῊς ροσιίίς ἀδϑοτριίοη οἵ Ὑδῆν ἢ 5 
τῇ 15 δἴ οἠς {ἰπ|6 ἴῃς τε νηοῦ ἄδνουτζϑ, δ δηοίῃου (ἢ 6 ἤοοά 
ὙὨΊ ἢ ἀτόνηϑβ, ἴῃς ΟὈ]εοῖ οὗ 115 δἴίδοκ. --- - 11. 2 )2λγαΐν γασῆεος 
οῤῥγέεείονι ἡ ἀφ ὀγεαξζς ἄρτσπ γιὰ] Τῆς 48Ἐ{ἐΠἠἅΠ᾿ ΤΕ ργεβθηῖβ ἵνοὸ ἀϊῃ- 
Οὐ11165, νΖ. [ἢ6 υ86 οὗ [Π6 ραγίοῖρ]α ραβϑῖνε ἰῇ ἃ σοηβεοιπίίοη οὗ 
πρρεγίεοῖβ γοϊαἴϊησ ἴο ΕΡ;Γαϊπλ᾽5 (αἴατα , δηά [Π6 υβ6 οἔὗἉ “7αυ5ῖῖίςς "" 

ὙΠῸ [6 ραϑϑῖνα ρδγίοῖρὶς ἱητεσρσγεῖθα, (1) ὀγοξεόρη οὐ ἐγωσλοη ἰμ 
,μάργοη, 1.6. (οὐ 5 Ἰυάρτησης, τἴη6 ἰάδα Ὀείηρ 50 ἔδυ ατ πὶ ἢῸ 
ΤΆΟΓΟ αἰδίηοῖ ἀοϑρηδίίοη γᾶ ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ ὃ8 ; (2) οι τὐλοες γίρλξ 
ἧς ὀγοζεορ, {}} 1.6. [λ 6 τίσις οὗ παιίομδὶ ἱπάερεμάεηςε ; (3) ἐς γύρήδν 

5. ΗἸ. Κα, Νον., Μασχί. 1 Νονν. [ ΗΙ., ϑίπι., Ρα., Οὐ. πὸ γε. 

Μὰ. ᾧ (Πε. 4 ατοῖ., Ηὰ. 

Τ Βδυύοσ, Εοβ., νᾶ. Νον., ΟΠο,, ΟΑΒ.; οἵ. Η1}}, ατὶ. “ ᾿μαπασηδῦὶς," 28. 

Τῇ ΟΠ. {Π|ϊΒ5Ζ’, «ὖ΄ς, γα, 

δὶ Εοβ., Ηῃρ., Κα., ("ς. 
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εγμσλφά, 5 (4) εγωσλεά ὁγ ἡμάσνιε 1 Τῆς ΠΑ͂Σ ἰ5 Ξξυρροτῖοὰ 
Ὀν τῇς οσουϊγοηοα οὗ [ἢ 58π|6 ἴνο ραγίϊοἰρ 65 ἰῃ τι. 2853, Βαϊ 1 

56 6ΠΊ5 ὈετΟΙ ἴο ἔο]]ον (ὅ, δηα γεδὰ τῇς ραγίοῖ ρ]65 45 δοῖϊνα (υ.:.), 
[ῃυ5 δΠΙΓΏΙΒΏΙηρ ΔηΟΙΠ ΘΙ σἤδάγρα ἴῃ ἴῃ6 1παϊοϊτηθηΐ δραϊηϑὶ ΕἸΡΏγαϊ ὩΣ, 

ἴοσ. σῇ Ρυῃισῃτηθηΐ ἴθ σομληρ. Τδαῖ ὉΒΦῸ τῷ γίράζ ἈρΡΡεδΓΒ 

ἔτοτῃ 15 υϑᾶρα ἴῃ 2} Αη,. οἷ. Ὁ. 3 οἷ. - Ἀβεεαμδσέ ἀξ λας ἐξέεγρπεαῖ 
Ὁ γσο "εν ναρν} ΤῊδ οχρ δηδίίοη οὗ ἴῃ6 ἡδιϊοηδὶ ἀθίο τ] ογδΟὴ. 

Βυΐϊ νὰϑ5 ἰἴξ σαμέξν (ΞΞ ΚἸ2) ἴῃαὶ Ἡοβϑα γϑα]ν υϑοὰ [[ἴ οδηηοῖ 
μαναὰ Ῥδθῃ Ἰδ, τηδοδηΐϊηρ ἴῃ6 σουητηδηᾶς οὗ ΒΑΔ]- ὑσορῇῃοίβ ; 1 οἵ ἴῃς 

σοΙΔη 45 οὗ τηθῃ ; ὃ οἵ ἴῃ σοπηπηδηαβ οὗ [ἐτοῦοδη 1., | πο ἢ 

ΨΟΙΘ Οὗ 50 ἀεδβίγιςςνε ἃ σμασγδοΐο, δῇ ἰσοηϊοδὶ ἰὰγη Ὀεϊηρ ᾿τπηρατιοά 

ὉΥ 186 υβδ6 οὗ ὦ, ἃ5 ἴῃ 15. 2812. 1δ. ΟΥ σοΙΏΤΩΔΠη45 ἴῃ ἃ δα 56η8ε; 

οΟΥ (οὐ δ σοϊητηδηάϑ, 7.2. ἢ6 ψϑηΐ Δίου δον], οσνθη δοσγ (σοα᾽β οοῃ- 

τηδηάβ δρδὶηβί 1 μαὰ Ὀδδη ρίνθῃ ; δ᾿ ΟΥ̓ ἃ ἴορ οὗ ννοοᾶ ΞΞ ἃ ψοοάδῃ 
βοά; ΤΥ οτγ ρῥΠΠ|ὰγ τῷὸ δηρετ-ροβῖ; 1 ἴοσ ἢο ομδ οὗ ἴπδ86 πηδδηΐϊηρβ 

ΓΔ Κο5 δάδαυδία 56ῆ586. [Ϊῃ ἴῃ6 58Ππη)6 σαϊδρΌΓΥ Ὀδϊοηρ ἴῃ 6 [ΟἸ]ονν- 

ἵπρ βιισραοβιοηϑ, νῖΖ. : (1) (ἴ[ὰ6 ροά) Ζαευ, 88 ἃ ἀοἰἴγ ψἤοβα παῖς 
5 ἑουηά ἴῃ ἴῃς Ῥαϊτυσθ 6 ῬΙΌΡΟΙ ὨΔΠ165 (Ζ». ΚΣΡΣΝ, λαπάνιαϊ οὗ 

Ζατν; ἈΧΘΤ, οὐ οΥ Ζαιν; Ἰχν, “εγυαμί οὗ Ζαευ [}}}, νῆο σερτθ- 

βεηϊδα [Πε σἂγ5 οὗ ἴῃ τοοη, ἢ νῇοβο ΟσΒ ἢ ρτενδι] θα ἴῃ δποϊεηΐῖ 

τἰπλ65 ἔγοπὶ ϑοιτῇ Ασαρὶα ἴο ἴῃ 6 ϑυσο- Ασρίδη ἀθϑοσῖβ ; Ὀυΐϊ (4) ἴῃς 
οοπίοχὶ βρεᾶκβ οὐ Αϑβϑογτία, δῃὰ ποτα νγὰ5 πὸ βυςῇ Οοά διηοηρ ἴῃ 6 

Αϑβϑυσίδῃβ; δ" (ὁ) ἴδ6 ρῇσγαβε τυσἐξ αὐ ἀοεβ ποῖ γτεαυῖΐσγα δῖον 1 
[86 πδὴς οἵδ ροὰᾶ ;{Ὶ (ὦ) Ῥαϊπλγτθηθ ἸΠΘΟΓΙ ΡΟ 5 ΔΓ σΟΙΏΡΑΓ͵Α- 

Ἐνοὶγ Ἰαῖα, ν]Ζ. ἢσβϑὶ σθητΌΥ Α.Ὁ. ; (4) Ἡοβϑα ψοιυ]Ἱά δγαϊν σῆασρε 
4}1 οἵ [5:46]}᾽5 5ῖη ἴο [6 ἸψΟΥΘὮΡ οὗ ἃ πιοοῃ-ροα πονἤῇοσγε οἶδα πηθῃ- 

ποηδά ἰῃ ἴῃ6 ΟὟ. (2) Ὁ ΞΞ κὶν, φἐμλίμεςς, ὍΝ τὴν, υϑηρ ἴτοτα 

ΠΑΡ ορσταρὴν οὗ δὶ; 11 (3) ὑμαρίπαδοη, 883 (4) “155γ}γία, οὐ 4-- 

σἄμγ.}} ΠἕὍὲ οοπια Ὀδοῖκ ἴο ἴῃς τεπάογηρ απ (56 ἃ οὐ κε, 

ὕ.5. ; ϑυρρεβῖοά ὃν (ὃ δηὰ 55., 4 4{{{ποχ ἰ5 1ἴ δὴ οὐ]εεϊίοη (εἴ, Κδηϊρ) 

(παῖ [6 δἰ θηἀδίοῃ 15 50 645γ), 2.Φ. ἸάοἱΞ ; εἶ. 76. 18} Ῥς. χιἤ, --- 

12. Απά 1} ἰς 7 τὐάο α»ὶι ἤξε α »πιοΐὰ ... ὥξε γοἠσηημσος] ΟἿ. 70. 

δ΄ ΜΜἌΆγοΪ.. { Βοῆπι. { 45Η!]. ὁ ΑΕ, ϑεπτγό, Κα. ΝΝᾶ,, Οτ. 

Ι ΚΙ., Μαυ., Ηά,, Ρυ.; Κὅ, 59 7. Χ. 476 ΠΗ. Κι. 4 ΄Ὲῆο5. Ἢ Ἐν. 
τ Εὐγϑὶ (24χ.). ὁῥ Ἡοπιπιεὶ, 2.9 7. Χ. 320. {Π}ὀ Γ΄ ΖΘΑΟ. Ὁ{{{Π|. ο8--τοι. 
41 ((. ,.52.44. ΧΧΙ.γς. δε 8 (ἢ. Ζ.}7. Χ. 5375. 

ΤῊ Κό. Ζ227. Χ. 476-378; οἷ, αἰ5δο «δι, 264 Η. ΤῊ Οἱ, σείρεν, ὥγεελγιδι, 4ατι. 
ὁ ῥ᾽ Βαοἢ. {1Π| ΟΠ. 2.2 Τ. Χ. 375. 44 50 Βδιιει, ἐ7 αἱ. ; υ-.5., Ὁ. 272. 
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Ὑ2᾽8. [Ιηϊεγηδὶ αἰ 5βο] υἱίοη, ἔοσ ἀδβιγαοιίοη τνὰ8 σοπληρ ἄοπῃ τι ΐη, 
νΙΖ. ᾿ΠγουΡ ἢ ΔΏΔΙΟΏΥ δηα Οἷν}] ννᾶῦ ; οἴ, 12. ὙἼΤὨς ἤρυτα ἀφδηοῖοβ 
Β'οΥ Ὀυϊ σεγίδίη Ῥσορταβθ. Ὅὴ6 Ῥσοῃουῃ ἰ5 διηρῃδῖς, ἀεϑιρηδιηρ 
Υδην ἢ ὨΙΠ56]{ δ8 ἴῃ6 δυΐποσ οὗ [ἢ]15 δρργοδοβιηρ οδ]γηῖν. ---- ΖΟ 
Ἐρλνγαΐν... το τὰς ἀομδε 97 2γακ 1τ 15 Ὀεϊίεσ, 45 ἀῦονϑ, ἴο 
τοδά “15146] ἕογ “7 υἀαῃ." ---183, 45,4 .ο Ξῤλγαίν»ι εατὺ ἀὶς σἱεζ- 
πές, απά 7γαεί λὲς ς0γ4] Ηβξτα δραΐὶη νὰ τοδα “" 15γ86] σαῖθοσ 
ἴδῃ “70 Δ}. Θ᾽ ἤριγοβ ἅτ υϑεὰ το ἀδβουῖθε ρο]ὶςδὶ 
ἄξοδυ ἴῃ 15. τδ δ 4, οὗ, αἶθο Ηο. 61 η.. ἘΡΆὨγαδίῃι οοτῃδβ δἷ ἰδϑὶ ἴο 
ΤΟοορ ἶΖα ἴῃ6 βοσίουβ οδαγδοίεσ οὗ [6 οἱϊυδϊίοη. ὙΤΠδ οἰ οἴκη 655 
δηὰ τπ6 βοῖθ Ψ6ῚῈ ποῖ ΟὨΪγ Ῥο] ΓΑ], νἱΖ. ΔΠΑΥΟὮΥ δηὰ οἷν] νᾶ 
(υ.5.), Ὀαϊ 4͵50 τεϊρίουβ δηὰ πλοσαὶ ἀειθσοσγδίίοη. ---- 4πάα ΞΖ ρλγαΐρε 
τυεη το “φελμν, απ 7εγαεί τη το ζίιρ 7αγεό)] ΤΟ ρῥγόβεσνε [ῃς8 
ῬΑγα ] 6] ϑτα ἱο ἢ, Ρ ἴο 115 ροϊηῖ, α5 θδθῆ 80 τϑριΐασ, νγγο ἰηβοτῖ 
““15γ86]" (0.5.).. Βυΐ ψῇῆο 15 Κίηρ ]αγοὺ (οἴ, 1το5), δηὰ ἴο ψῇδῖ 
ΟἸΓΟυδίδησαϑ. 15 γοίεσθησα τηδάθ Τῇδ ορίηϊοηβ οἤεγοα ἤᾶνα 
Βτεδῖὶγ νατδα ; (1) ἴῃ6 ἡδιηθ οὗ ἃ ῥΐδοα ἰῇ Αβϑϑυσίδ," ΟΥ ἃ 5υ1)- 

ὈΟ]1ο4] πδῆηθ ἴοσ Αϑϑυτγία 1156]{, 1κὸ ἘδῆΔΡ ἕοσ Εργρί; 7 (2) τῇς 
Ὡδηδ οἱ ἃ Κίηρ οὗ Εργρῖ; ᾧ (3) Ξξῷ ΑΠΡὶ, ἃ αἰβίπιοϊ ἰῃ Νοσίμοσῃ 

Αγδῦῖα, ἴῃς οἱἀδϑὶ ἰού Ὀεϊηρ ργοῦδὺϊγ [Αγῖρ (οὖ, Ῥγοροσ παπλθ8 
7ετἴρ δῃά 76γῖρα1), δηά ἃ σεϑιϊηΐβδοθηος οὗ 1 ἀρρδϑδῖβ ἰῇ ἴῃ6 ἰδῖοσ 
ϑαῦδοδη ψοτὰ “21.γγαὸ; αὶ (4) δὴ δρρεϊ!δῖῖνε (ΞΞ “ Κίηρ οοτηθᾶ- 

ἰδηῖ ")) ἀδβϑοπ θὴρ βοπλα Κίηρ οὗ Αϑϑυτία, ἐς. Αϑυτ-ἀΔη-ὰ (771-- 

7,54), οὐ ΤΙρ δι ἢ -ὈΙ]εβοῦ; 4 (9) δὴ δρρεϊ]δῖῖνε ἴο Ὀ6 οοπηθδοϊδά 

σι ϑγγίας ὠϑρ. (δὲ βτϑαῖ), πὰ δαυϊναϊεηὶ ἴο ὈΥΊΣῚ ἼΡΩΣ, πὶ ἢ 
6 υϑοὰ οὗ 83ῃ Αϑϑυτδῃ Κίηρ; ΝΠ (6) δὴ δρρεϊϊαῖϊνε -Ξὶ οης ψῇο 

Ρἰθδάβ, 2.5. ἃ ρΡαΐτοῃ, υ5εἀ οὗ ἴῃΠ6 Αϑϑυγίδη Κίηρ ; {7 (7) ἴδε οτὶρίηδὶ 

Ὡδῖης οὗ ϑαγροῦ, Κίηρ οἵ. Αβϑγυγία, ἢ ϊο ἢ ψὰ5 ἀτορρεὰ ψῆθῃ ἢς 
δϑοσηάεα τῃς6 τἤτοῃσ, ἴῃ ἴῃς βαπὴθ ΨΑΥ ἴῃαὶ Ῥὰ] Ὀεσασὴς Τιρ δΔἢ- 
ῬΊΪΘβοσ, δηὰ {0118 Ὀεοδῖηα ϑῃδηδηθβοῦ ΙΥ̓. ἤθη ΠΟΥ Ὀδρδη ἴο 
τείρῃ ; 1 (8) ἴο ΡῈ τοδὰ νι ἃ αἰβεγεπὶ αἰνβϑίοη οὗ σοῃϑοηδηΐβ 

Φ.᾿ΑἙΞ, ΚΙ,, Θοῦ. { 5ῖπ).; ὟΝ. Τ. ἴχγηη, δαδγ. απά Ογ. Κεεογά, 11. 127 ἔ, 

Τ Τῃςοοά., ΕΡῆἢ. ὅγυ.; ὟΝΚΙ. ΟΡ. 63: Ὀυὺϊὶ 5.6 ἮΝ. Μ. Μῦν, ΖΑ͂ Μ᾽. ΧΝῚΙ. 3341. 

ᾧ Ηοχηπιεὶ, “πάζεε κ. ὐλαπαίμηφεη, 11. 231; Ὀυϊ 5ε6 Κὅ, δ πγ πέμε “γαδ. 
Ζακάτελαζέεη ἐνε Α. Τ. Ι ϑοῆγα. (0 7. 11. 136 ΕἾ 

ῳ-- ΑΝον, 29:46, ἐπ ἰος.; 350 αἰδο Ν ἰϊεῆοιιβα ἰη (Ὸ 7. 11. 137, ποῖς, 

40 δες Νν.; 5ο Μοῦ. 4), 1. ας. Ἡ συ55. 

Ἦ γος, 701..1. τ62 Εἴ,, ἀπὰ Δαῤνὶ. «πα Ο». Μεεονἀἱ, 11. τ8-Ὦ, 145 ἔ.; οἵ. “ΟΜ. 
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(υ.5.), “τε στοαὶ Κίηρ " Ξξ Αβϑυσ. ἔαγγ γαδῆ," (9) ἃ οοττυρΐ 
ἰοχὶ (υ.5.), ἴῃς. οτὶρίηαὶ πανίηρ τα “ Κίηρ οὗ ΑτσδὈϊδ,᾽ ἡ οἵ “ Κίηρ 

οὗ τσ! "Ὁ; Σ (10) ΞξΞ Αϑϑγυζ. ἐγόμ, {θαῖο, ἴ[ῃ6 τεηάοσίηρ Ὀεηρ 
““δηᾶ 56ηῖ {ρυϊς ἴο τῆς Κίηρ᾽ ὃ (Ὀυῖ, δοσοτγάϊηρ ἴο ὙΝΙΠΟΚΙοσ, 

ἑγόιε αἰνγαγ8 ἀδηοῖθβ ᾿πίεγηδὶ ἴαχοβ; {Πρυῖα ἔτοηλ ἰοσεῖρῃ Πδίοης 

5 δίζίμ, για, οὐ ἑα»παγίμ); (11) Ξξ “" Κίηρ νγῆο ββουἹὰ Ὀσχίηρ 

ἨδΑ]ηρ,᾽" [6 ἴοχὶ Ὀείηρ σμδηροά (7.5.).| -- . δκνέ }ε εαπποῦ ἀεαΐ 

γοω, πον τοῦϊ ἀφ γελίευε γος οὗ γοῖ,γ τυοιργα] ΤῊΪ5 15 8ηὴ 1]υϑῖτα- 

το οὗ ἴῃς σμαζδοϊεσίβεῖς δἰπᾶάς οὗ [ῃ6 ῥτορῃεῖβ ἰονασζα 4]]Ἐ8ποὸς 
ΜΙ ΟἸΠΟΙ παϊίοηβ. [1 15 ποῖ ΟἿΪγ ψτοηρ, Ὀυϊ υ561655, ἴο 5θεΐς 

ἴογ ουϊθῖἀθ Πεῖρ (οἴ. 15., σἢδρ5. 7, 8, 24115).---14. 2 ον» 7, »ινεεῦ, 
«οἱ δέ ἤξε α ἤοπ το Ἐρλγαῖηι, απαὶ ἄξε α γομηρ ἤἄσμ 1ο [6 ἀομδε 

97 “εγαο{] (Οἰ. 15. 21... Τἢδ 5ἰγοηρεβῖ ροβϑὶἷα τηθίδρθμοσ οὗ ἀε- 

βίγυοῖοη. ΤὨΪ5 νοῖβ6 ϑἰδίθβα ἴὴ6 σεάϑοῃ οσ ἴῇ6 156] 65ϑη 655 οὗ 

51:61 5 βἤοτγιβ βϑροκθη οὗ ἴῃ ν.δ, ὙΠῃδ δῇή]οῖίοη οὗὨἨ 5γδ6] 15 ἀν! οὶν 
ογάαϊηδα, ἤδησα δῦρεδὶ ἴο υπίδη αδἷἰά 15 οὗ πὸ δνδ)]!. --- 7 ἐζεη 

7, το γεπα απαᾶ ρο ριν τυα}) ΤῊςδ τοροιποη οἵ ἴῃς ρσγοηοῦῃ ἰδγ5 

ΕἸ Ρ ἢ Α5ὶ5Β οὐ ἴῃ6 ίαςϊ {παὶ Ὑδῆνεἢ ἰ5 ἴῃ6 ἀρϑηὶ οὗ ἴῃ6 σουηΐην 

ἀεοιγασίοη. --- 7 τοῦ ἐα»7} οἵ, απα ποπό σἀαΐ γερομ67] (, 15. οὅ3. 

Τῆς ἤρυγε 15 ἴῃαιὶ οἱ ἴῃς ἸΙοη αἀγαρρίηρ ἀαΥ ἴῃ 6 ΡΓΕΥ, δηά ποῆς 
ἀδστίηρ ἴο ἰηϊοσίοσα. 

8. ὉΠ. .. ΨΡΓ] [πὰν. ξῷὸ ἃ εἰρἤαῖῖς ρῥσεάϊοϊίοι; οὗ, ΟΚ. 110 ὦ.-- 
ΠΣΣΓΙ 9.9... ἼΦ] Ατί. οπιτεὰ ; ἱπάεί. --τ ΠΣ .. ... ΠΡ222} Ατί, 8 ἱπάϊοαῖίνε 
οὗ οτρί παὶ δρρεϊ]αῖϊνε ίοτοςε ; οἵ. Κῶ. 29ς ὁ. --- ἼΩΝ} ΟἹ. 7ὰ. «4, νΒετὸ ὃ 
οὔειβ ὙΠΝ δηὰ ἰῃς ἴεχὶ 5 τεραγάεὰἀ 85 σοστιρῖὶ ΌΥ 41} τεοθῃϊ οοτησηεηϊδίοις 

(5ο ἐς. Μοοτε, Βυ., Νονν.), βϑοῖηβ, ἱπάδεδ, σοηβι ἀδείηρ ἰἴἃ ἃ ρἷοββ ἢδνίηγρ 1ΐ5 

οτἱρίη ἰῃ [ἢ 5 νεῖβε οὗ Ἡοϑβεδ (830 Βιίοϊκεῖ!, ὥγείμα, τιο6; Μαζαυδγάϊ, μη αα- 

περ; ΚΙ. ΟΛΊ. 158). ΤὨε ἱπιροβϑὶ Ὁ ΠΥ οὗ πιακίῃρ βεηβε οἵ ΠΗ͂ Βετε 

τεμδτβ δος δπιεηα, προσββαῦυ; [δαὶ οἱ δ᾽ ε΄ οἴξετβ ἴῃς Ἰεαβὶ οὐ)θοϊίο δηὰ 

885 ἴδς βυρροτί οὗ (δ. Οπ οοπβίτυοϊίζοη δοσοτάϊηρ ἴο ΒΗ οἴ. ΟΚ. 1474. 

Ὑννο γί ϑῖῖς δἰετμθηῖβ τᾶ  Ὀς ποϊεα ἴῃ [ἢ 5 νεῦβε: (1) ἴῃς οοἸ]οσαῖϊίορ οἵ ὦ 

βου πῃ 85; (2) ἴδε εἰερίας τηγιμπι. --- θ. ὈΝΦΥ . .. ὈΛΟΝ] Νοῖς δίκεις 

αττδηρσεπιεηζ, ΤὨς εἰερίας τηονετηεηΐϊ οσοητίπιι65 [του [818 νεῖβε, Ὀυϊ ἴῃς 

᾿ΐπε “Φὴ Ὁ2Φ2 ἰ5 βῃοτῖ ; Βα8 ἃ ογὰ ἀγορρεὰ ουΐ αἴϊες 0222 ὃ ---- )0Μ)] Ἐδῃι. 

ἐχρτεβϑίηρ πευῖ, --- 10, 5209] Ατδῖῃ. ἕοτῃῃ ; ΟΚ. 72 ἐξ. -- 11. Ὃ γκῖ [1 

417; 50 αΑἷ53ο Νευρδυεσ, ΖΑ. 111. το3; Ἡοπιπλοὶ, ΟΔ.4. 68ο; Ὀυϊ 58εὲς ΜοΟ. 2). 

Ι. 416; δπὰ ϑεϊρίο, 2)2.11. ςςο. 

ΙΧ Μ. Μύ]δν, ΖΑ Μὴ. ΧΝῚΙ. 334 ΕἾ; ςἶ της αἰπιοϑὶ ἰἀδηϊςαὶ νον οὗ (Ὡς. (ν.:.). 
{ (ζῇς. 528. 4331. ΤΎΝΚΙ. περὶ (1808), 32; οἵ. ΧΑ 7.8 τοοί. 
ᾧ Ραυ] οί, ᾳφυοίεά Ὀγ ΝΥΚΙ. Α΄ 7.8 τοι. [ Βαςοῖ. ὥμέργενελ., ἐπ ἐος, 
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18 ὕε τεϊαϊηεά, [ἢς μᾶ55. ρίορ. 8 ἐο]Ἱονεὰ ΟΥ̓ ἃ φεηῖτῖνε δανΐην ἴδῃς 
οτος οὗ δῇ δος. οὗ Ἰἰπηϊταϊίοη ; οἴ, Κὅ. 3361}. -- 55 δνκ:5] Ψετραὶ ἀρροβ." 
οἴ. 3 πη, Ὀκ, τδ; οὗ, Κὅ, 361 Ἅ. --οῦς γΝ] τσ ἴῃ 15. 2810. 18. ἐβ. Ῥγο Δ Ό]Υ 
Ὡοῖ 8 ρεῃυίΐηε ψοτά, Ὀυϊ τηεγοὶγ ἃ βδουηά οοἰπεὰ ὉΥ ἴδε ῥγορῇῃεῖ ἰῇ π]ΟΟ ΚΟΥ͂ 

οὗ ἴῃς ἀτυηκεη δηὰ υὑπὶηιο} Πρῖῦ]ς ῬΑΌὈΙΩσβ οὗ δΐ8 ορροῃεῃῖβι [1ἢ ΔΩΗΥ͂ 

οἂδε ἴδε υβδεὲ οὗ ἴῃς ψνοτὰ {πεῖς τἤγονβ ῶὸ ᾿Ιρῆϊ ἀροὴ [18 τηεϑηὶηρ Βετζα. 
Ἴδε ἰπάἀεβηϊϊεηεβα οὗ ἴῃ6 σδατρε βρεδῖκβ δρδαϊηβὶ ἰακίῃρ ἸΣ ἃ5 ἃ βύποῃ. οὗ 

ΣΠΙΣΌ, 89 ἀοδβ αἷἶϑβο ἴδε ἔαοϊ [μαῖ πος οὗ ἴῃς νογβίοῃβ 50 ἴακε ἱξ. Νοῦῖ ἀοεβ 

ἴ8ς Ροϊπιίίηρ ὃσ ΞΞ ἐχεγεριορ, μὰ (ἴοτ ψ Ἀϊσ ἢ πνυ 8 [ῃς τερυΐας ίοσπη) τιεπὰ 
τηδίίοτβ ; [Πὶ8 ψογὰ 15 πόνὸσ υϑεὰ οἵ ἰάοἶβ, δὰ ἴῃς 1Ιῴδα οἵ Βυμιδῃ ᾿πἰ]α Υ 

(οἴ, 15. 4' Ῥχ. 2013) 15 5οδιοεὶγ βίγοῃρ ἐπουρὴ δεῖθ. Εογ ἴῃς υβὲ οὗ ἴδε 
ΡΒγαβα υἿπν Ἴ)η τῷ. τυογελέβ, σέγυε, «ἰτῃ ἀρβίταςϊ ἴείτηβ, οἴ, 15. 6ς2 ες. 1813 
((Βουρδῖ5); 76. 217 914 1613 (Ξ:ὈΟΓΏΠ655); δηὰ ἩῈ πδπλε8 οὗ ροάϑ, Ὠῖ. 48 

1: Κ. 148; οὗ. 7ε. 28, ΤῊς Α5ϑγγσ. σἑάξι αγξὲ 15 ἀϑεὰ ἴῃ ἴΠ βδπης 8εη86. ΔΥΠῺ 
ῆε οοηδιβίοη οὗ Φ δηά γ᾽ ργεβυρροβεά ἤετγε ὮγΥ ἴδε δάορ[ίϊοπ οὗ πε τεδάϊη 

οὗ Θ' οἴ, ἱπιεγομδηρε οὗ Κα δπὰ Φ᾽ 'ἰπ ὕπχ" δπὰ ῥπῦ". --- 18, 1007] Οπ δθβεπος 
οὗ ατσῖ., οἵ. Κδ. 333. τ ΝΥ] ΕἸιρμαῖ. ροβ. ἴῃ σοηίγαδι νυ 522 Ν (0.14). --Ὁ 
559} Βεϑβὶ εχρ᾽δἰπεὰ δ8 Οσέ ψἱτῃ ἡ ἀερτεββεὰ ἴο υ; νυ. ΟΚ. 69 γ; Κᾶὅ. 1. 407; 

νντίσδι, ὥνιβ. ϑεγι. Ογαρ. 237; οἴδπετβ ἐχρ᾽ δίῃ 85 ἃ μὔδρά, νν ϊο ἢ ννὰ8 δἰνναγβ 
τιϑεά ἱπείεδά οἵ ἴῃς Οὐ, ---- Ὀ52)] Οἡ υβεὲ οἵ ρτερ., οἵ, Κὅ. 280 α. -- ΠΠ2}} ἁ.λ.; 

οἵ, ἴδε βυδϑῖ. ππ), Ῥτ. 1733, ἀπὰ 8γγ. ἴσεις -- δε [τεϑὰ, ϑίποθ (1) ἴδε βυδῇ. 
οὗ "72 ἴθ παίυγα!ν [Π6 βᾶτης 858 ἴπαὶ οὐ 3}, δῃὰ (2) "ΠΣ 8 ἱπίγβδηβϑ, ἴῃ ὅτ. 
τ ἰ5 Βεϊζες ἴο ροΐπὲ πι)}, ῖῖ Νον, (ν.5.). -- 14. ὍὯ9.. .. ὅπ Φ7 ὕπι ἰ5 
Ῥοεῖϊς ψοτὰ ἴος “ἴον, οσσυγτίηρ, δϑὶὰς ἴγτοτῃ [8 ραββᾶρε δηᾶ 137, ΟἹΪΥ ἴῃ Τοῦ, 

Ῥβαϊτηβ, Δηαἃ Ῥγονοσῦβ. 09 ἀεῃοῖοβ ἴῃς γουπρ ἰίοη, θυϊ ομδ οἱὰ δηουρσῇ ἴο 

Βαπὶ ΡῥΓ.ΕΥ. -- ἼΝΥ] Ιταρΐ. Ἰ γ. οοη)]. οοδτάϊπαϊς τἱτ ῥτος. πωρί,; οἵ, Ὧτ. 
δ 134. --τ ΟΧῸ 1" Ν1] Οἴτο. οἶδυβε; οἔ, Κὅ, 362 ἑ. 

8 8. 15618018 ὈΠ]Ππὰ δηὰἃ 8{0] τορϑηΐβϑποθ 0606 ποῖ ΤΘΙΏΟΥΘ 
[820 ρῈ}ΠΠΡΈ το} ΜΙ11] οὁὴ9 ἀΔΥ ὍΘ τηϑηϊΐοδὶ [0 41}; ὙΊΟΝ, 

ἱπάθϑᾶ, 18 δϑθὶ ἰο- ἀν ἱπ [00 αἴξαϊτα οὗὐ [806 Κίηρ. κ5᾽"-γ7. 
(1) Ι5γδδὶ πλᾶὺ ραῖΐ οἡ ἴῃς ἴογῃι οὗ τερεηΐδησθ, Ὀυϊ 58ῆ6 15 50 ὈΠπὰ 

ἴο 106 οἰτυδίίοη δηά ἴο ἴῃ6 ἴπι6 Ὠδίιυγα οἵ σοά ἴδαϊ βυςοἢ τορθηῖ- 

ΔΠ06 ἴῷ ΟΥΪΥ οἡ ἴῃ βυτίαοας. (2) ΤῊΪ5 ἰ5 ἴσῃ ἴῃ βρίίε οἵ ἴῃς ἴδοϊ 
(μαι [ῆ6 τηοβί δαγηεϑὶ τοδοῃίηρ δηα ἴῃς τηοϑδὶ ἀεβηϊῖα ΑΓ ΉρΡ5 

ἢᾶνα Ὀδοη ρίνθῃ σοποογηΐηρ Ὑδῆνεἢ 5 ν}}}. (3) ϑγδοὶ 15 (Δ1{}}658, 

δΔηα Ποῖ οπὶεῦ τονη5 τὸ οδααυδγίοσβ οὗ ὄἜνοσν Κιηά οἵ νἱςς, δῃὰ 
ἰΪ τῃ15 15 ἐποουσταροα ὈΥ ἴῃ6 ρῥγίεβῖβ. (4) Βυῖ πον ψῆξη ἴῃς ἘπῚ6 

σοτΏ68, ζ.ς. ἴῃ ἀαγ ἤθη “ ἴῃς ρτεδῖ [υὐγηϊηρ- ΡοΪηϊ ἢ ΠΟΙ ἰοτίιΠ 65 

αιτῖνοϑβ, [ἢ ἀδγ οὗ πυϊηρ]εα Ρυηἰβηταθηϊ δηα τηεγου,᾽" Κ᾽ 1Π15 ἱπιαυ Υ 

8. (Ὠς, 
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Ψ}}} ῬῈ τεοορηζοα δηά δρργεοϊαϊθά. (ς) Νά, ὄενθὴ ἰο- ἄδὺ ἱξ ἴ5 
ΔΡΡδτεηΐ ἴῃ [ἢ6 5ἰϊυδίίοη 85 ἰΐ βἰδηβ οοηηδοϊθα σι ἴῃ 6 Κίηρβ ---- 
ΘΩΓ ΓΟ δα δηᾶ αϑϑαβϑηδϊεα, “ βδυττουηἀθαὰ ΌΥ ἰοοβα δηᾶ υὑπβοσγὰ- 
Ρυϊουβ ΠΟΌΪΕ65 : δά] θσυ, ἀσ ΠΚΘΠΠ 655, ΘΟΠΒΡ σας 65, δ5ϑα5ϑι ΠΑ ΙΟῺ5 ; 
ΘΝΕΣΥ τὩδῃ 5.ΠἸΚΙΠΡ ἴοσ Ὠϊπηβοὶΐ; ἤοηθ δρρεαϊΐηρ ἴο σοά." " 

ΤῊ]5 ρίεος οοῃίδίηβ ἤνε βἴγσορῃεβ οὗ 12, 10, 1Ό, 1ο, δῃὰ 12 ᾿ΐποβ. ΤΈς 
τηονεϊηεηΐ ἰ5 ἴπε {τἰπιεῖεσ, Ὀὰϊ Οσσββι δ ΙΪγ ἰδ ἔα}15 ἱπίο ἴῃς εἰερίας 5ιν]ς ; 
οἴ. Βυ. ΖΑ͂ Κ’. 11. 32 1. ὙΒΙΒ ἀτγαηρειμεηῖ βεουτεβ ἃ σοπηρίεῖα ὑπ οἵ Ἰπουρῆὶ 
δα 5δονβ οἷοβε σοῃβεουϊίοῃ οὗ βίγορῃϊο ἀυγαῃρειηεηῖ. ϑδίτορῃςε 1ἵ (516-65) ῥσε- 
Βοηΐβ ἴῃ ἀτγαιηδίς ἔοτπι ἴννο 50] Οαυΐε8: ἴῃς ἢγϑοῖ, οὗ Υδνεῖ, 80 πον ἴασης 
ΒΙπλ56] [ αὐνᾶὺ Ὦ ἴῃς δε] πρ (Βαϊ ἴῃ αἰδῖτεββ [βγαοὶ νν}}} ϑεοῖς Ὠΐπι ουἵ; τῃς 
βεοοῃά, οἵ ᾿ϑγᾶεὶ, γῇο ἴῃ βῃδιονγῃεβθ οἵ Ὠεαγὶ δββϑυγεβ Εἰπιβ6]Γ σοτηρ δος  ΠΕΥ 
ἴ[8δι Ὑδηνεἢ 888 νουπάςα ὮΪπὶ, 5: ΡΥ ἴλαὶ Ὠς τηϊρσῃϊ ἢθδὶ Ὠἷπι; ἴπδὶ 85 βοοῦ 
898 δ6 566 Κ8 Ὑδῆνε, ἢε Ψ}}}} θη Ὠΐτη. δϑίγορῃε 2 (648) ἀεβογίρεβ ἴῆε ἴὩ- 
οΥ  ἀα ΠΠ Ὑ δηὰ ἱπιραίΐεπος ἢ ψὨΪΟἢ Ὑδανν ἢ ταρεῖνεβ [ἢ 15 δε] τερεηίδηςο. 
Ηδὰ δε ποῖ ρίνεῃ πίπι ψαγηϊησὺ δά ἢε ποῖ Ἵχργεβϑὶυ ἀξοϊατοὰ δῖ 1 

85 ἴονε ΨΏΟἢ Ὡς ἀεβῖγεα, δηὰ ποῖ βαοβοε ϑίγορβε 3 (6-10) ροτγίταγξ. τ 6 
[εγεῖῦ]ς τυιἱοκεάμεββ οὐ [15τ8ὲ}᾿5 οἠϊεί ρίδςθβ, ἴῆε στοῦ οΥν δηὰᾶ τυγάογ, τῃς 

ςοσγυρίίου δπὰ δά] οΥΥ Ὑνϊοἢ βγαοὶ, σποουταρεὰ Ὁ. ἴῃς ῥτίεβῖβ, ἢδ5 Ἵοοτω- 
τοϊτεἀ ἴῃ ἰγαηϑρταββϑίοῃ οἵ ἰἢς σονεπδηῖ, δίγσορδε 4 (6}1--72) ραι ει δ! }ν 5ὰρ- 

δε5ῖ5 (ῃδὶ ἴῃ [6 ἰαΐυγα ἃ [ἰπ6 Μ0}}} σοπηθ, [86 ἀδ οὗ ἴϑγδε] 5 τυγηΐηρ, γε ἢ 
ἴῃς ᾿πϊαυϊν οἵ ΕρὨτγαὶπι Ψν}}} Ὀς Ἰαϊά Ῥάαζς, δἰ που ρὴ ρεγθδρβ δ ργεβεηῖ {πεῖς 

σο βοΐ οα8 ἀο ποῖ ῥγιοῖς ἴπεπὶ, 580 δηϊδηρεὰ ἀγα ἴσου ἴῃ [6 τ οβἢ 65 οὗ 5ἴ:. 

Εογ, ἰῃ ἰδεῖ, βίτορῃς κὶ (78:7), [ἢς ἱτησλογδ! οὗ ἴῃς παίίοῃ, ἔγσοτα Κίηρ ον, 15 

80 Δρρδγεηῖ, ἴῃς Βορεϊοββηθβϑα οὗ ἴα 5ἰτιδιίοη 18 80 στεδῖ, ἴπαΐὶ τερεπίαπος 
15 τοδὶ ἱπιροββῖρὶς, [ἢ ὙΘΥΥ σΔρδοῖυ ον ἰὲ Ὀεΐῃρ δῦβεηϊ. [1π τῃϊ5 ατγδῆρο- 

τηθῃΐ [ἢς (ΟἸ]ονν ηρ Ῥοΐϊηῖβ ἄεβεσνε Ἴοοῃβιἀδγδίίοη: ἴῃ βίτορῆε 1, ᾿ἰπς 8 βθοιὴς 
ἐχοθοαϊρ]Υ Ἰοην, Ἔϑρ ΘΟ! ἴῃ οσοπίταβι ἢ Ἰΐης 7,  οἢ 15 ἀπυβυδὶγ 5ῃοτῖ. 
1ι 5 ροββίθε τπαῖ 20 ΠΥ 15 ἃ ρῖοββ Ὄχρ᾽ αἰ πίη ὉΌ0ν. ἍΝ (Ὠΐ5 εχ- 

σεριίοη ἴπΠ6 ρᾶγδ] εἰ ἴ5ππὶ 15 οἶοβε δηὰ τορυΐϊᾶτ. [ἢ βίγορῃε 2 8 ᾿ἴπε βεεῖωβ ἴο ὃς 
τηϊβδίηρ δἴϊεσ 6', ἴῃς 15.» οἵ 6δ (ΑἰΠΠρ ἴο σοηπεοῖ ῥσορευῖνυ τ Βαϊ ῥτε- 

οεάεβ. Ταΐβ ἰδεῖ, ροϊηϊεὰ οὐ ὉγῪ Νον., δοοογάὰβ. ἢ ἴῃς ἡεεά οὗ ἃ ἰΐπε ἴο 
ςοπιρίεῖε ἴῃς οἰδεγννῖβε δἰπιοϑὶ ρεγίεοϊ ραγα]]ο] ϑτὴ οὗ [με βίτορῃε. Ιΐ 158 σου ἢ 

ΨΏΠς ἴο βυρρεϑῖ ἴδαΐῖ ρογῆαρβ ἴἢ6 ᾿ΐἴπθῈ ΝΥΝ ὝΝ2 ᾿ὍΡΨΦΟΙ (85 τεσοηβίτυςϊεὰ) 
Ὑγ85 οὐ ρΊ ΠΑ ΪΥ Ἰοϊπεὰ νὴ τῆς ᾿ἴπα πονν οϑῖ, Ιὶ 15 βυγεϊυ οὶ οοβεὶνγ σοη- 

πεοϊεὰ ψ ἢ ἴῃς ἴνο ργεσοάϊηρ ᾿ἴπε8. [πὶ {Π]8 οαϑ6 ἴῃς βἴίσορῃε σψουϊὰ ὃὈς 
ἰά 68 }}Ὺ ϑγτηπηεῖτίοδὶ. [ἢ βίτορῃς 2 (67-:0), (1) ἴῃε ἔοτπῃ οὗ ἴῃς εἰς ΡΎ ἀρρθαῖβ 

αυἷῖε ἀἰδιϊποῖγ; (2) ᾿ἴπεθ 1 ἀπά 2, δῃὰ 3 δῃὰ 4 ἃτε βαιἰβίδοίοτυ; ἰδ  σηϊρῃϊ 
Ὀὰ τεδὰ χεραιεῖγς ἀρ ἴγοοβδ, ὦ ραηρ οὗ 2γίεσίς, Ὀὰϊ οἷ, Ρ. 287; (3) Ὑνῖ οὗ 

πὸ 7 8 Ῥγο δ ὈΥ ψγοηρ, ἴοσ ἰξ ἰθ. πη ροββῖῦ]ς ἴο βεραγαῖς ἰδ ἴἢπ5 ἔγοτη "3; 

(4) ρεγδαρβ πε 8 τηὶρῃϊ Ὀὲ ἰγαηβίειτεα ἴο ἔο ον δὲ ἰδ πον ᾿ἴπα 9, ἴμ5 

5 ΑΚ. 
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ἱπιρτονίηρ ἴῃ 6 8686 δηᾶ 88 νψ6}} [ἢ τηξᾶβυτε; (5) 6114 ἰς, οὗ οσουγδο, ἃ ρἷοβ8. 
1π βίτορδε 4 (611-02), (1) ν.}} 15 βυϑρεςῖϊεά, Ὀμυϊ ν.ἡ., (2) ν.1} ς 15 οἰεδυὶγ ἴο 

Ὀς οοπηεοῖεά ἢ ψνΒαῖ (ΟΠ ]ονν5 ἰῃ βρίϊε οὗ ἴπε ομαρίεγ ἀϊνίϑίοῃ. [Ι͂ἢ βίγσορδε ς 

(γ5:7), (α) νι" ἔγουη. ὍΣ Ἰ29 15 ἃ ρἷοββ ἐχρ)αἰηίηρ νι; (2) ἰδς τειημδίπάοσ οἵ 

1δς 5ἴσορδε 5 τεσυΐαῦ δῃὰ ϑδυτωσηείτί δὶ, 

ΡΥ. 16-Ὑ1. 3. 7 γαο ζεύρης γεῤεηίαηες. ἴῃ ἃ ΟΠ οΓΙΪΙΥ σοη- 
οοἰνοα ραὶσ οὗ 50] ]οαιῖοβ, [ἢ6 ροοῖ σαργοβθηΐβ δῆ ἢ 85 ννδιτὶηρ 

ἴοτ ἴϑγδοὶ ἴο σοῆθ Ὀδοκ, δῃᾶ ἴϑῖδ6ὶ] 45, ἰῃ ἰδεῖ, οοπιῖηρ ὑαςκ, 

Ῥυϊ ἢ ἃ οοησορίοῃ οὗ Ὑδῆνεῃ 850 (8]56 δηὰ δῃ 1άδα οἵ σε- 

Ῥαηίδῃςα 50 ἰηδαάδαυδῖθ 85 ἴο πᾶῖκα ἴῃ6 ψῇ0]6 δοίΐοῃη ἃ ἴδγοβ. 

Τῆς ρεπυΐϊπεηοββ οὗ 51δ.-68 ἰς ἀεηίεὰ ὈΥ βοῆς ((ῇε. ἴθ ΕΘ. }γορλ. 
χχῆ,; Μακῖὶ, Νοῖζ, )αλτυεῤγορλεοίίε, 33; Οτίπιῃ, 2:2. 422. 69 Ε.; (ες. ἰη- 

οἰυά65 αἷἰβο 1δ6 δηὰ 69 ἱπ ἴῃς ἱπβεζίίου, δαπὰ Ματῖὶ 1δ6 δῃὰ 658) οῃ ἴῃς ρτουπὰ 

ἴμαῖ : (1) τ Ὀτεαὶκβ τῆς οἶοβε σοπηδοςοη οχ βίη Ὀεΐνγεεη ςἰ δῃὰ 6; (2) ἰΐ5 
ΡὨΓΑΒΕΟΪΟΡῪ 15 Δ Θοἢο, ἰπ ρᾶτῖ, οἵ ἴῃς (Ο]]οννηρ νεσβεβ; (3) ἴδε ἱπιεγργείδιου 

οὗ 61-8 85 δῃ εἐχργεβϑίοη οὗ βϑυρεγῆςοϊαὶ τερεηΐδηος, ἢ ϊο ἢ ἰπογργοίδτοη ἰ5 

ΠΕΟΟΚΞΒΔΤΥ ἴο ἴῃς τεϊεηϊίοη οὗ ἴῃε86 νεῦβεβ ἴῃ ἴδε ἰεχῖ, ἰ5 ἰοτοςὰ ; (4) ἰδ Ὀεδγβ 

οἷἶοβε τεϑειιίδησς ἱπ δρὶτῖ ἴο οἵδμες ἰαΐε ᾿ηβογί 5, δ. 141.39 δῃὰ 611--ἱ, 

(5) ἴδε εχίϊε βεθῖὴβ ἴο Ὀ6 ῥγεβυρροβεὰ ΟΥ̓ [ἴῃς ϑἴγοῃρ δχργεββίουβ ὉΠ) δῃὰ 

ὉΌΡ", 65; (6) ἴδε ἰαῆριαρε βϑυρροτῖβ ἴΒε διρυζηεηῖ ἕοσ ἃ ἰαΐϊς ἀαΐς (ΝοΪΖ 

οἶϊε5. τς [ΟἸ]ονίης ἰεΐηβε ὉΠ Ἴ2; ὙΦ; ἢ τι ἴεασ; ηὙ ὙΠῸ ἢ ἴῃ ἢξ. 
5686 ΟἿΪΥ ετε; ΦΌΟ; 1)»). 

1δ. ἸΌΦΝ (Ὁ ἀφανισθῶσιν, ἜΪ αἰεί αἱ, ἀπὰ Ὦ, ἐαίεγνενεηίμ», ἀετὶ νης 

ἱϊ ἔγοτῃ ὉῸΦ (οἴ. Ηο. 214 7ο. 117 Απι. γ9 ΖΡ. 35 Ζο. γ}56 ττὖ (6), ΕΖ. 66). Ἐςεδὰ 
γε» Ξξ βιασιϊεά, ρυζΖζίεὰ {(ε., Νον., Οεῖ., Μαζί); οἵ. Οὐ. "9... τ 903] Ἐ 
φμαενγ τίς. --τ- ΤΙ ὈΓ ἼΧὩ] ΘΈΞΕ δηὰ βοπιεὲ Ηε. Μϑ85. )οΐῃ ἴο ἴῃς [ο]- 
Ἰονίηνς νεῖβε δηὰ Ἵςρδρίοσ. ΘΟ, δά ΟΝ (50 αἶβϑο, 6.9., αὄσ., Ν ε., ΟΑ5., 
Οει.). ---Υ͂Ι. 1. Ὁ9] (ὃ πορευθῶμεν (ΞΞ 152); 50 5. (380 «͵5Ξ0 Οοτῇλ). --- Πγ5}] 
Θ οὐὰς τὸν θεὸν ἡμῶν. --- ἢ] Ἐ εερίϊ. -το Ὑ7 3,6, οτὰ. 815 δηὰ (ο]ονίησ 
ψοτὰ. Βεδὰ νἱ 45, ) (80 ε., Βαοἢ. (}».), ΟΑ5., Νον., Οεῖ., Μασιὶλ 

Οοτῖ, "57. --- 3. Ὁ)5}0} 45. οπ;. 10 δῃὰ τεῃάετβ ΌὉΥ ρὶ. Οτ. ϑ.}}. Βαοὶ. (}»..) 

Ὁ 5Ό()). τὸ θη Ὁ02} οἷπ  ΠὮ ρῥγεσεάϊηρ οοηϊεχῖ, δηὰ Ῥεγθδρ5 1 5ῃουϊὰ 

ες ἰπβοῖεα 85 ἴῃ 35. Βδοῖ. (20 γ.) οὗν 3 (2). τ 90} (ὦ ἀναστησόμεθα 

(ΞΞ 509»). -- 8. πρὉ}] Επ, ἄγον, ἀετινίηρ ἴσοι Πρ τε ΠΣ, οοπις οαυΐγ. Οτ. 

δυσγ. ἴμαὶ 1 τδγ ες αἰϊϊίονζ. ἕοπι ποτ. Βαοῆ. (».) ἰταῃϑίετβ [ἢ 15 δπιὰ [0]]. 
ἴδτες πογὰβ ἴο ἴδε εῃὰ οὗ [8 νεῦβς, -- Ὁ) ἽΠΦ2] Ἐξεδὰ 13 τ)τιῦΣ (Οἰεβε- 

Ὀτεςοδῖ, δε ἐν ἄρο, 208; ε.; ὅ:. Αδὰ, 21ο; Χα]., ΟΑ5., Νον., Οοχεῖ (2 τι.) 

Μαχῖῖ); οἷ, Κα. 12 ἸΣΠ:. τ ἸΝΣΌ] (Ὁ εὑρήσομεν αὐτόν (8ο 3.); Εἰ, ἡ ἐπι- 

φάνεια αὐτοῦ. Ἐλκδά, [0]], Θ, ΠΝ ΣῸ) (Οἰεβεῦτγεςδι, Με γἄρε, 2ο8 ; Νῆε., Ναϊ., 

ΟΑΞϑ., Νον., Οοτὲ (γι), Μαγ); οἱ. 515ι. δ, Ζιο; Οεῖ. ΣΝ ΧΌ), --- 
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ΟΦ ριεοεάεβ ὉΥ καὶ, Ἐεδὰ πγν ψἱἢ 9 ἴδιο) (8ο αἷεο ϑεῦ., Ῥετῖεςβ (Ὁ. 90), 
Νον., Οοτὲ (3»".), Οεἴ., Μαγιΐ). Οοτὲ (ΤΆ 7.) ἴο]}. ὦ, γννὸ πν, 

156. 7 εὐἱ γείμγη ἀραὶπ ἐσ »Ὲ} ῥίαεε] δ ἢ 15 50] ]οααϊΖίηρ. 

ΤῊ]5 ἰ5 ποῖ ἴῃς ἤρυτε οὗ ἴΠ6 Ἰίοη τοτυγηϊηρ ἴο 5 ἄδη ; "' Ῥυϊ (ςἴ. 
ΜΙ. 15) 15 ἃ ϑυγνίναὶ οὗ ἴῃ 6 ο᾽άοσ ἴοσῃῃ οἵ Ἔβχργαϑϑίοῃ 1 δοσογάδῃπος 
ψ ἢ νϊς ἢ ἱηΐοσγοϑὶ ἰῃ Ὠυμηδη Δ[αϊγθ 15 Ἔχργοϑϑαα Ὁ ἴῃ ρῥὮγχαβε 

““φοτηηρ ἀονη." Τῆς δέίχες 15 ἴῆ6. ἢδάνεη Υ ἴθ ρ]6 ; ἴο 115 ἢς 

Ψ}1 τοίυγη, δη, ἃ5 11 ΨΟΊο, ἴτοτῃ ἃ αἀϊβδίδησα οὔβοτνα ἴῃῆ6 σοηάυοῖ 

οὗ Ιβγδεὶ (15. 18’ Ρς. 142). Ὑδὲε δχργαββίοῃ, 85 ἃ ΨῃοΪς, ᾿παἰοδίος 
Ὑδῆν ἢ 5. ΠΟΉ-ΔΟΙνΥ ἴῃ 15τ86]}᾿5 ἔαϊε ᾧ (οἴ, οἷξ 76. 145" 5. 8ο}2, 
Δηα 5 ρ4Γ4116] ψ ἢ [ἢ 6 σοτητηοῦ Ἔχ γοβϑίοῃϑ, “ Ὠἀ6 ἴῃ ἕδος ᾽ (ςἵ. 

Ῥϑ. 1οὐ οἴ 10432),8 δηὰ ““5ἴδπά δίαγ οὔ ᾽ (οἴ. Ρ5. τοὶ 481). -- 
μα ἦεν αγέ εοηγομηάφα ἢ ΤῊΪ5 τοπθτηρ, ἱῃνοϊνίηρ 4 5] ριι 
τεχίυδὶ σἤδηρα, ἰ5 δδϑιεσ (οἴ, ΕΖ. 65 Ζςο. 1ττὖ 05, 7ο. 117) τῃδη ἴδε 
50.841] οὔθ, θαββεά ὑροὴ 4] , νη ἢ 15 τοηἀογεὰ : (1) δοκηπονϊθᾶρο 
1Πεἰγ οἤεηςε, ῇ οτ ἔεεὶ {πεῖν ρας 55 (οἢ Τν. ς“ὅ Ζςο. 11); (2) 5υῇετ 
[Π6 σοηβδθαυθῆςοβ οὗ {παῖς ρα }} (εξ 5. 245. 3Ὶς. γχ45 Ργ. 0" 
Ηο. 132. --- κι φιλεῖ» αϊείγες. 7 Οἱ, Ῥ5. 185 1 Πι. 4“ ῬΞς, 661" τοῦδ" 
15. 25 26,5 2 (ἢ. 15’. --- Ζ΄εν τοὴϊ τεεξ »5] ΤῊΪθ ἄοδθϑ ποῖ πηδδῃ 
“566 Κ 1 [ἢ6 τηογηηρ,᾿" ΘΙ ΡΠ δϑὶα Ὀεΐηρ ρῥ᾽δοθα οὐ οδγείυϊ δηὰ 

δαγησϑὶ βεεκίηρ 88 ; Ὀυϊ 5 ἸΡΪΥ σέεξ, ὈεΙηρ ΞσΥμοηγτουβ ἢ ΦΏ5, 

Ὀυϊ υϑεα ΟἿΪγΥ ἴῃ ΡοΘῖ { (ςΐ. 10. γ), 85 γ4ὅ ΡΥ. τῬ γδ 817 115. 1.5 
Ῥϑ. 63) η85 15. 265). ---ΨΊ. 1. “δαγίηρ, Οονις απαᾶὶ ἐξέ μς ἐμγη τρί 
γαλευελ]Ί 15τ86] 15 γεργεβεηϊδα 85 50] οαυϊζίηρ. Νοῖς ἴῃ “ βᾶγ- 

ἱηρ" νψῃϊοῦ ῥσγεοαάςϑ, δοοοσάϊηρ ἴο (ὅ δηὰά 5. ὙἸδεβε πογάς (ν5.} ὃ 
ᾶἃτ6ὸ ῃοῖ: (1) δὴ δχδῆρὶ]θ οὗ ἴῃ6 οοηΐεβϑίοη οὗ ρῬεηϊΐθδησα στ 
ΜΏΙΟἢ 5146] 11} δρργοδοῦ Ὑδῆνθῃ ἴῃ τῆς ἔπζαυγε, δορὶ ογεά ὉγῪ 
Ἡόοβοᾶ 45 81) ὁσοδϑίοῃ ἴοσ νναγηϊηρ [5ϑγδοὶ [ἢδι Ὑδῆνθῃ 5 ἕδνοσ ν}]]} 

ποῖ τηδηϊίεςς 156], 25 ἴΠ6Υ δχρδοῖ, ᾿πητ ΘΙ 6} Υ ἀροῺ {Πεῖὶσ τυτηϊης 

ἴο Ὠἰπι; 4 ποῖ (2) ἴῃς νοσὰβ οἵ οβϑδ διιηβεὶ Θχρσδβϑηρ ἢΪ5 

ἄδϑῖσα ἴο Ἰθδα ἢϊ5 ρθορὶα Ὅδοκ ἴο ἴμ6 τὶρῃις ψὺ, ψϊο ἢ 1} Ὁπηρ 
ἴε ἀϊνίης ἔανοσ ἀραίῃ; "κ΄ ΠΟΙ (3) ἴδε ἰδῆρυαρε οὗ (Ὠ6 ῥῬτορδεῖ 

Φ Τηοοά,, Εο5., Κα. Ἡ (Οἱ. Ἡυρίοϊ!ά-Νον. ἐκ ζος. 
{ Εδϑῆὶ, Κὶ., Οδὶ],, Εν., Κα ννα., ϑοῦτη., (Πα. δ Εοκ., Ρυ., Κε. 

Τ δίπι. ὁ νὰ, Ι Με. ΠΠ| Ἐδϑιὶ, (αὶ., Ηἁ., Νον. 
4 (Δ]., Εοβ., ΑΝ., Ρὰ. 4 Νον. 
96 Π45., Κὶ., σβε., 56Α58. Ἡ Ηά,, ννᾶ,, ϑοῦπ. 595 Οἱβεῦγεςδι, δεν ἄρε, 207 2. 
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, δἀἀγοβθθα ἴο [86 ῥδορῖς;" δυῖ ψΙ κ᾽ δηὰ 6,5 Ἅτὸ (4) ἃ ἀτα- 
τηδῖϊς το ργοϑοηιδίοῃ, ἴῃ ἴπ6 ἔοσῃ οὗ 50] δηά αἰαϊοραυο, οἵ [ἢ 6 

αἰατυἂς οὗ ἴ[ῃ6 ρΡθορὶς ἴο ὑδῆνθῃ δηά οἱ Ὑδῃπθῃ ἴο ἴΠ 6 Ρθορΐο. 
11 15, ἰῃοσοίοσο, 8} δχρσοϑϑίοη οἱ ὥϑςμησαῖ τοροηΐδηςα.  --- 307 ἀξ 

ἀας ὥνγηπ ἐλαΐ ἦς νιαγν ἀσαΐ μ5] (ἰ. θιῖ. 42, Τῇδ 58π|6 δοίη ἰδ 
Δϑοηδεα ἴο Ὑηνεῃ ἰῃ 513. --- πα εξ λας σηρείζίοπ λα λε νιαν 
διπά μς “ὁ ἙἘοτ τἴῃ6 5]1ρῆϊ ἰοχίυδὶ οἤδηρε Ὁ... ---ὦ. 27 τοἱὰ 
γευΐυε πὸ α7ίογ ἤπυο ον ζἀγες 24)}5] 1.11. “ δίεσ ἃ σου ρ]ε οὗ ἄδγ5, ου 

οὐ ἴδε τηϊγά ἀΑγ."" ΤὨ]5 “ σοἸ]]οοδίίοη οὗ ἃ ὨυπΊ6 γα] τ τῇ τῆς ησχὶ 
δῦονθ [ἰ 15 ἃ τῃθίοτγοδὶ ἀδνίοθ δι ρί ογεα ἴῃ ὨυΓΊΘΙΟΔ4] βαγηρβ ἴο 

ΟΧΡΙΘΒ5 ἃ ΠΌΠΟΙ ΜΏΙΟΝ ἡδοα ἠοῖ οἵ οδῃηηοῖ Ὀ6 ΤΏΟΓΟ ΘΧΔΟΙΪ 

ΒΡοοΙΠ6α."}}} “Τῆτοα ἀδγϑ᾽" 15 ἴο Ὀ6 σοῃηξοίϊεα ἀἰἸγοοῖν ΜῈ ἢ 

“,αἴϊεσγ ἴνο ἄδγϑβ᾽ νἱτπουΐ [ῃ6 σοπ) ΟΠ οη, ἃ5 ἴῃ 2 Κ. οὗ Απὶ. 4; 
οὗ, 15. τηγῦ; 1015 15 σγηϊδοίίοδ!ν οοττϑοῖ, δηά ρῖνεβ ἃ Ὀεϊίει ρδτγα]]ε]- 

ἴσα. ΤΏ [πουρῆϊ 15, ἢ6 ψ}}} ἀδ νυ υ5 ἢ ἃ βϑῃοσί {ἰπ|6. Εοτσ [ἢ 5 
1.56 οὗ “τανῖνε,᾽ ἴῃ ἴῃ6 586ηβ6 οὗ Ποδιηρ ἴΠ6 5: .κ, οἷ. [ο05. οὃ 2 Κ. 89 

2οῖ. ΤῊ ράββᾶρδ 5 τεδ!ν [Π6 Ὀᾶ515 οὗ ΕΖ. 27. . αὶ (Γ΄. Ηο. 13. 
--ὄ 271ε τοῖζ εεαῤῥεὰ μας λα τοό ν»ια»}) ἄσνε ὀφίογε ἀΐρ 1} “Τὸ ᾿νε 

Ὀείογα ἢϊτ 15 ἴο ᾿ἷνα δΔοσορίδΟΥ ΟΥ υηᾶοτ ἢϊ5 ῥτοϊθεζοη (εἴ. 

6η. 1η}8 15. ς 426. 203).--- 8. γεα, Ζὲ πὸ ἄηοτυ, 2 τις δε σεάζρμς 
ζο ζποιν γαλιυελ)] ΤῊϊ5 ἀρρθαὶ 5 οοὐγαϊηδίς ἢ τἰῃδΐὶ σοηίδιηδά 

ἴῃ ν.," 5 δηα ἰ5 ηοῖ ἴο Ὀ6 σοοταϊηδίοα ψ ἢ “παῖ 6 τῇδ  ᾿ἰνα." {7 
ΤὮο βϑοοηά ρῆτδαβα ὀχρ]δίηβ ἴῃς ἢγϑῖ, δηῇ, δἱ ἴῃ 6 βδηγα {1π|6, Ἰηἴ6ῃ- 

565 ἴἃ ; εἴ, Πι. 165 15. ςτἰ 5. 234. Τδυβ ἴῃε νεσῦ τηθδῃβ ΤΏΟΣΟ 

τΔη ““δηάσανοσ," 1 “στον σοῃ( μα }γ,᾽" 88 “υηΐ αἴοτ."1ἝἉ]} ---- 

σλεη τος σεεξ ἀΐνι, “λέ τοῊ «λα 3ηπ4 ἀΐ»ι} Ἐρτ ἰοχὶ, ν.5. Τῆς ρΡθο- 

ΡΪῈ ᾶζὲ ηοΐ ἀϊβίυγθοά, ἰοΥ ἴΠ6Ὺ ὔὸ σοηβάδηϊ οὗ βιςσςα85 )υ5ῖ1 45 ΞΟΟἢ 

8ἃ5 ΠΟΥ τρᾶκε ἴῃς εἤογί. { {186 2 δ τεϊαϊηεᾷᾶ, ἴῃ 6 τϑηάοσ- 

ἰὴ Μ1}} Ὀ6, ἀΐς ροίηρ ,ογίὰ ἰς ἐεγίαΐη ας λέ ργα) οὗ γιογγηιίηρ. Οἡ 

“οίϊης ἰοσίῃ,᾽" οἷ. 5. τοῦ; “ὙΦ τηθδὴβ ποῖ πιοτηϊηρ-τοα," " Ὀυϊ 

ΤΩΟΓΏΪΉ;- ΤΑ . 7 -- 76 τοῦ εοριό ἂς 2ζε εἴη εγ-γαΐη, απα ας λέ 

“Ῥγίηρ γαΐμ τυλίελ τυαΐεγς 106 εαγίὰ} ΤῊς νοτὰ τοηάοσγεα ψ]ηῖοῦ 
ταῖη (873) ἀδηοῖθβ ἃ ἤδανυῃ, ρουγιης ΓΑ ; 1 ἰ5 υϑδεα οὗ [ἢ6 ψ]ηΐΕΙ 

ΤΑΪΏ5, 85 ὮΘΙΘ, 450 ἴῃ ΕΖῖᾷ τοῦ 5, Τῆς ἤεξᾶνυ ψΙΏΙΟΙ σαϊῃβ ἰδϑῖ 

Φ,Κο, Οτ. ΤΟΚ. 134“. φΦ ΚΚο, ϑοῆμπι., Νον., (Πα. 

ΤΕν., ΟΠς., ΠΑ5. ῥὄςσῇε. Ἠ Εουβ5. { Ἐδ2ν. ῥὀῥΡυ. ΠΠ Κα. 
ἢ Οπ Ὁ"»ὴ 85 ἃ 500. οἵ ΠνΠ, οἵ. Ῥ5. 419. “4 ((, ννε.; Οἰεϑεῦγεοηι, δεν σε, 2ο8 ἔ, 
4 Κε,, νΝνὰ., Θοδπ., ΟΠ6., Νον. 469 ΗἸ,, γα. {Η νυ. 
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ἔτοτῃ ἴῃ6 Ὀορίηηΐηρ οὗ ὨοοθΏθοΥ ἴο ἴῃ6 οηα οὗ ΕἜΌΓΟΔΙΥ ; [15 15 
(ἢ6 ΓΤΑΪΏΥ 5θάβϑοῃ 24,9, ἐχεεζζηες (οἴ. (Γι, 25). Τἢδ βρυίηρ σαΐῃ 
(ΟἹΡ9Ὁ) (4115 ἀυτίηγς Μασζοὴ δηά Αρηϊ, σοπιΐηρ 75 Ὀεΐοτα μαγνεβῖ, 
δηά 15 οἵ ἴῃς ρτιοαῖοδι ᾿προσίδησα ἴοσ ἴ[ἢ6 Ῥ͵ΙΟΡΟΙ Προηίηρ οὗ τῃς 
ΟΙΌΡ5." 

16. πϑοῖσν ἽΝ] ΝὉ. ἀρροβ., Η. 36, 2; ΟΚ. 120 Κ. --- ὍΘ᾽] 15. ἱπυροβεὶ- 
ὉΪ6 Ὀεοδυδα πεῖϊμοσ οὗ 15 ἴγες ταοδηϊηρβ (οἷ. ΒΒ.) 5βυϊϊ5 ἴῃ ςοῃίεχιί. --- 
ὉΠ0] Οἱ ἔοτγος οὗ ", ςἔ, Κὅ. 281 οβ. ---ο )Γ.9.}] ΤῊς ἀεέεοϊίνε “2 δῃὰ ἴδε πυπ 
δρεμῖ., υποοηϊταςϊεά ; οἵ, Ῥγ, 138 817; ΟΚ. 82 58 Ζ, 60 ἐ. --οΟΥἹ. 1. ἼΣΟΥ Ὁ"] 
Οοττεβρομπάϊηρ ἴο ἴΠε βτβὶ ψογὰβ οἵ κ51δ, ---ι ὉΜΟ}] 1 οὗ Ρυζροβα; 80 450 ἱπ 
ὉΦ2 ΠῚ δηὰ ἥν; Η. 26, 24; ΟΚ. τός 4. --- Ἴ}} Οἱ, ΟΚ, τορ 2; Κὅ. 194 ἐ. 

--3. 050] (1) οπ Ὁ ΞΞ ἐρρ δῖδ φοιεζϑέ οὐ ΟἸΚ, 119.}, ποῖς 2; οἴ, Κὅ. 401 5 
(Ξ αἴτεε), δηὰ ΒΌΒ. Ρ. 581 ὁ; (2) οἱ 5ἰπιῖϊασ υβε οὗ ἴδς ἀυδ], οὗ, 15. 1γ5 γῖ1; 

(3) ἴδε ς ββουϊὰ 5ἰαπὰ ψῖῖ ῦφη; (4) οἡ ἴΒε υβεὲ οὗἉ ὕγο παμρετα]β, τὑ.:., 
δηὰ οἴ, Απι. 185: 48,---ϑι ΠΡῸ] ΤΈΣ ἢ. ἰ8 Βοτγίδίουγυ, Η. 23, 26; ΟΚ. 48 ἐ; 

ποῖ ἱπάϊοσιῖίνε οὗ ἀεϊεγηιίπδίοῃ, Η,. 23, 2 6. -- ΠΥ} Αἀ]εοῖῖναὶ ἱπυρί.; [δ ϊς 

τεδάϊηρ ἰ5 Ῥεϊζεν [μδὴ ΒΑΘ 0) ἔγοτη ΠῚ Ξε [γον ς "ν ἴῃ [86 5εῃβε οἵ γσὲς 
οσσυζβ ἀρϑίῃ ΟἿΪΥ ἴῃ Ηο, 1ο33, δὰ [Βετὰ αἷβοὸ ἴῃς ἰοχὶ ἰ5 4υσβιϊ δῦ ]ο. 

4 6. γαλευελ'ς τπεγεμδέν απα ἱρεβαἤίδηεξ. 

4, πῸ] Αῇετῖ Ὀὐρν, Ὁ. ῥγεοεάεβ ψἱ 7. 6. Βυρροβεβ ἰδαΐ βοιμείπϊηρ μὲ5 
εο ᾿ἰοβὶ ἔστοιῃ ἴῃς Ἵπὰ οὗ ν." δῃὰ ἰς Ῥερίππίηρ οὗ ν.δ, --οῦ, ὈΛΝΛ222 210] 
(ὦ ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμῶν ΞξΞ ἸΛχΓ, Δ Αταπιδὶοΐβση, μδϑν 3 οπϊῖεὰ 

(ο].). Σ. οὐκ ἐφεισάμην; Ἐ΄. ἐξέκοψα ; ̓Α., Θ. ἐλατόμησα; Ὁ 2 2.29 

(οπιἐτωρ 3); Ἐ ἀζαυὶ ἕρε ῥγοῤῥεέὶς, Οεῖ. ἀπά ΗΔ]. “3 Ὀγῶσπ, Οεῖ, βαρ. 
4130 ὈΩΣΠΌ ΟΥ̓ ὈΡΣΓΙ, --- ὈΓΔ] (5 δπὰ 46 τεῖεσ δυΐ. ἴο Ὁ.Μ.2), Οοτί (Ξ »") 
ἄτορϑβ ΤΝΝ ̓ δυβῆχ, ψῊΠ]ς Μασ σμδηροβ ἃ δῃὰ ρῥγεοεάϊηρ ἴο 1.--- ὋΝ ὙΘΟΦῸῚ] 
Ἐεδὰ Ὑμ9 ϑρφοι, τὶ (Ὁ καὶ τὸ κρίμα μον ὡς φῶς; 50 α͵5ο 533, (Ξο Παΐβε, 
Βδυετ, Ἐοβ., ΗἸ., Εν, ϑῖω., Κα. ΝΝᾶ., Νον.; ΜΝΕΞ. }γοῤλ. 289; Οτ., (Βε.; 

Οοεῖ, 717. ΧΧΙΝ, 486, δηὰ Ξν»ι.; Βδοὶ., ε., Οτ., Να]., Ευ., σὰυ., ΟΑ5., 

Οεῖ,, Ηα]., εἰ αἰ.). Ἐ΄. καὶ ἡ δικαιοκρισία. Ματῖΐ, Ὅμ5 Ὁθϑθθ. Ἐπ. οπιξδ 

[818 ΡὮγαβδα 88 ἰῃϊεσσυρτηρ βεαυόπςοα οἵ Γβουρῆί. ---- ΝΥ] ΗΙΙ,, [0]1. 5. δηὰ ὅ, 
ΝΣ" ΟΥἮ ΚΥν --σθ, κὑ}} (ὃ ἤ (ΞΞ ταῖδεν {88}; οἵ, δ᾽ πϑιρῷ. 

4, Ἰχλαΐ απ 7 »»αἦε οὗ γομ, Ο Εῤλγαί» ὙΔΆΘὮ ὩΟΥ 5ρϑδΐκβ. 
ΤΠ6 ἴοπα 15 ποῖ 50 τποἢ ἴδαὶ οὗ γοῦυϊκο 85 οὗ ἀδβραῖσ. ἘΣ νεΙ 
εἤἴοτι ἴῆυ5 ἴαγ τηδὰθ ἢδ5 ἰδ) δᾶ. ηῃαῖ ἤορΘ 15 ἴπεσα [δῖ δΔηΥ 
οὗ ἴῃς ῥ]δης5 οὗ Ὑδῆνθῃ ον 5γαθὶ ν1}} Ὀ6 σϑα] ]ζοα  ΤὮς ἰηΐεῖ- 

Φ(ί. ΟΑ5. “ἐκ. στον. 63 Η(. 
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τορδῖϊνα 15 ΤΟΔΙΥ ἃ ἡσραῖϊνο: 7 ἐαπ »παξε ποίλίηρ οὗ γον." ὙΏοΓΟα 
8 πο δἰϊυβίοη ἴο 4 τῃεῖπμοά ἴοσ Ὀγίηρίηρ ἀρουϊ ἴῃ6 ροοά τηθῦ- 

Ποηαδά ἰὴ ἴς6 ῥσγδοδάϊηρ νϑῦβε,Τ οΥ ἴο ρυῃίβῃιηδηῖ ἴῃ δαάϊτοη 
ἴο ταὶ σι ῃϊοἢ [ΠΕΥ ἢάνα δἰσοδαγν τεςοοϊνϑα. ἢ -- δίηές γομ» ἐσὺέ ἰξς 

ἤἄξε τ. νιογπΐμρ εἰσμα 1 Νοῖ (1) ἴῃε ἰονε οἵ σοά ίοσ γοῦυ μ1}} 

Ὅς αυἱοκεηίης, οἷς. ; ὃ ὯΟΣ (2) ἴῃε ἴονε οὗ σοα ἴογ γοῖ ψῃϊοἢ 
Μ1}} θ6 (ταηβιθηῖ [ Κα γουτβ ίοσ ῃἴτα ; Ὀυϊ (23) γουγ ἴον ίοσ αοά, 

γοὺ ροοάῃοϑϑ, γοῦγ ῥἱοῖΥ, 15 βεοίίηρ, ἱγδηβίθηι ἢ ΤῊΘ Τηογηηρ 

εἰουάθ αἰβαρρεδσ νεῖν δαὺὶγ αὐτὴ ἴῃ6 ἢοϊ 5εδαβοῦ ἰῃ Ῥδ]εβίης, 

1ὴ6 5ΚΥ Ὀδίηρ υδϑυδ!}ν ὈογίεοΥ οἸθασ ΌὈΥ 9 Α.Μ."" -- γχα, ἄξε {ἦε 

ἕξιν τυλίεὰ ἐαγίν ροός στυαγ} Τς ἀεν οἵ Ῥαϊδϑίίηθ 15 ΝΕ πρᾶν 

ἴῃ ἴῃ6 5ΕΓΏΠΊΘΙ {1πΠ|6 ΔΠα ΓΕΘΟΙΏ 65 ἃ Πηδ τσαΐῃ ΟΥΓ ϑοοίς ἢ τηϊϑὶ 
ΓΑ ΠΟΥ ἤδη ἴπ6 ῬῃΘΠΟΙΏΘΠΟΩ 850 ἰδΠ} 14, ἴο 05.177 [Ι{ 15 ἴῃ οἵὗ 

16 ρτοδῖοδὶ ἱπροχΐϊδηοα ίοσ νορείδίίοη αὐτὴ ἴῇ6 ἰοὴῷ Οἵ 
Β6Δ450Ώ, δηά ἰ5 ἃ ἰδνοτίῖα 1Πυ51΄τα τ] ψιῖ Ο. Τ.β ντιῖοῖθ. Ηδτο, 

Βονανοσ, ἴῃ6 τείδσοηςθ 15 ἴο ἰΐἰ8 ἰγδηβιιουυ οἤδγδαοῖεσ, ἢ ὯΟ 
1Πουρσδὶ οὗ 115 Ὀεηοῆβοῖὶαὶ εἤδξοίβ. ---ὅ. ἤλεγογογε 7 ἀαυς ἀειυνι 
ἥάορε ὅν 16 2γοῤὝείς Τῆς σοηηεοϊίζοη Ὀεΐνψθθη νϑ.. 546 ᾿ς ἠοῖ 50 
ὈΓΤΟΚΘῺ 85 15 Τορσεβεηϊοα ὈΥ δοῦλα Ἴσοτηπχδηίϊδίοτβ. Κ᾽." ἀεβοῦ ας 

Ι5:86] 8ἃ5 ἃ ρεορὶς ψῇοβϑα πίίαϊ] δηὰ ἱστοϑροηβιῦϊα οοπάμποϊ δᾶ5 
οσσαϑίοηδα δηχίειςυ δηὰ ἀδϑραὶγ ἴο (πεῖς ἀοά. ΤῆΪϊβ 5ἰϊυδίοη 

χρη ΨὮΥ ἰὴ ἴῃς Ῥαᾶβδῖ ἢ6 ᾽δ85 αν [Π6πῈ ὈΥ ἴἢ6 Ρῥσορῇοῖϑ, 
ἦ.2. Ῥυμίϑῃδα τε. ὙὍΤὭοσα ἰα ΠΟ γοᾶβθοη ΨὮΥ ἴἢ656 ψογάβ 5ῃουϊά 

Ὡοΐ 5ἰδηά ἴῃ ἴῃ ἰοχῖ, [1 ἴῸΓ [ΠΕΙΓ 5ρθοιῆς πηδδηϊηρ 15 Οἶδαγ δηά 

ΒΊΟΩΣ. ὙὍὙΠδ νοσὺϑ ΠΕΊα Γαίεσ ἴο ἴπ6 ραϑῖ, ὃ δὶ ηοῖ ἴο ἴΠ6 Ῥγδϑθηῖ ΟΥ 

[αἴατα. {}ϊὀ ῃΙ5τ86] ἰς σοτῃραγϑα νἢ βδίοηθ οὐ ψοοά, ψηϊοἢ 15 Ὀδϊης 

βῃδραά ; ἴ[ῃ6 πονηηρ ἰ5 [6 Ρυπὶϑηπηεηΐϊ ἰηϊοηἀεα ἔοτ ἀἰβεοὶ ρ] πε ; 46 

1η6 τοῦς οὗ [Π6 ὑστορἤῃδίβ 15 εἴβενῇδσε βροκβθῃ οἱ 858 ἀδθϑί πιο !οη, 

δι. 15. 11' 40 6. 11 οἰ τ Κὶ τοῖϊ΄. --- 7 λαὺε τίαΐη ἑΐορε ὁγ 206 
«σογης οὗ »0} τιον} ΤῊΪ5 5: ΡΥ ταρεδῖβ δηὰ δχρίδίηβ ἴῃ6 ργθοβά- 

ἴῃς ἰἴης, ἴῃ 6 Ῥγοηουη ταίοστίης ἴο ἴῃ6 Ῥθορὶθ.". ΤὨδς Ρῥιορῃεῖβ 
ἴῃ ἴῃς ραϑδὶ δα ποῖ μοϑιίδιεα ἴο τῃγεαΐθῃ ἴῃ 6 Ῥδορὶα ἢ ἀεδίῃ 

Φ ΉΔς-,͵ Εο5., Ηἰ., Ηἀ,, Ῥυ., νΝνὰ., Οτ., Οἢς., Νον. 
Έ1.α. Τοῦ. ᾧ Τγηϊ!. ες. 
4 5, Β45., Κί., (8]., ΗἹ., ννὰ., (ἢς., Νον. 45 60, ΖΟΡΙ͂. ΧΙΝ. (1891), στο ΕἾ 
ἨΣ 5ς.ὁ6 ΝΕῖΙ͂ϊ, Ῥαζεςέηο Ε χρίογοα (1882), ΡΡ. Ι29-1πτ; ΟΑΞϑ. 27ἐτ΄. σεορ. 65; (Ὡς., 

ατὶ. “" ον," 58.,; ΗἩυ]}, ασὶ. "“" Ὅδν," 28. Ν᾿ ε., Νον. 

δῇ Ἐοκ., ΗἸ., δίπη., (ἢς., Οτ., Νον., ΟΑ5. || πιῦ., Μδυ. 
4 ]ετ., σεῦ., Ρα., Κα., ΝΥὰ., Βοἤπι. 5 (Δ],, Ηὰ., Ῥυ,, Κε,, ΝΝα,, Νοῦς 
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ἴογ αἰϑοθεάϊεδηςε ; δηὰ δνεσὺ Κιηα οὗ οδίδτη Ὑ γᾶ ἰηϊοσργεῖεα 
8ἃ5 τοῖῃ Οσοά ίογ ἔδιϊυτα ἴο σΟΙΡΙΥ 1 Ὠ15 ψ]5η65. Τα ποσγάς 

οὗ Υδϊγνεῆ, Ὀδοδυβα οὗ [ΘΓ ΡΟΝΘΙ, ἃ’ σοϊῃραζοα τὶ διττόν, 

Ῥϑ. 45ὅ, Δηάὰ νι ἃ ϑνοτζά, 5. 455 Ηεῦ. 42 Βδν. τἰδ; οἵ, αἷ5ο 

15. 1156. 2232, ---- πᾶ »»ν γμάσπιεη ἐς ἄᾷε ἠῴδε δίρἀξ τυλίελ ροες 
)ρ»» 44] Τιΐβ 15 Ῥαβεὰ οἱ ἃ 510 ϊ οἴδηρε οἵ 28{{Π (ν.5.).. ΤῊΣ 7υάρ- 
τηθηΐ ἰ8 ἴμαϊ οὗ νῃϊοῃ ἴῃ6 Ἔχαουϊὶοη ΠΟῪ ἤδηρδ ΟΕ [5186]. Τϊς 

Ἰυάρτηδης ἰδ πκ τῆς Ἰίρῇς ψῇϊο ἢ 41} ΤΩΔΥ 566 δηᾶ ἔδαγ, ἴῃ σίϑβα 

οὗ ἴῃ6 δὰ Ὀοίης ἃ ϑυγῦ 0] οἱ ρταςίοιιβ ν]βἰδίίοη." Τῆς οἷάες 

τοηάοπηρ, “τὴν Ἰυάριιοηῖϊθ ἃ κΚ ἃ ἰἴρῃᾷς (αὶ σοεῖ ἰοπῃ," 

ψνὰ5 ἰηϊεγρτγοῖθα ἴῃ νδγίοιβ ΨΑΥ5, ἐς. ΤΥ ψΑΥ οὗ Ἰ᾿ἰνὶηρ ΓΟΙΡΊΟυΒΙν 

ΜᾺ5 ΟΪαη 85 {π6 ᾿Ιρδϊ 7 ἴῃς Ἰυπαρτηθηῖβ Ὀοοηρίηρ ἴο ἴΠ66 σψϑηΐ 

ἴοσίῃ κὰ τῆς ΠρΒηϊηρ; ᾧ ἴῃς Ἰυάρηθδηΐ ὑροὴ ἴῃθδε σψῆθῃ ἰΐ 

σοίηθ5 ΜΙ} 6 7υ5ῖ, οἰδασ. ὃ Νοῖίϊοθ βῃοιϊά Ὀ6 ἴακβθη οἵ ἴῃς σεη- 

ἀογίηρ, “ΤΥ ἰανν (οὐ υάρτηθηῖ) 504}} γὸ ἰογίἢῃ 45 ἴπε Ἰἰρἢϊ.᾽"}} 
11 ἰ5. Ὀοιῖοσ, πονένοσ, ἴο στεραγά [ἢς οἰδιβθ 85 αἰγουτηβίδη 4] δηά 

ἀερεηάεξηϊ προῦ ἴῃς ργεσθαϊηρ ρῥεγίεςϊβ (7...). ---Θ. 20» ἐξ ἐς ὥυε 

λα 7 ἀφέϊρἀξ ἐη, ἀπά ποῦ σαςγήβεε] ΤὮΘ τηϊβίακε οὗ [6 Ῥεορὶε 
σοηβίϑῖεα ἴῃ τπεῖγ ποϊΐοη ἴΠπαΐ β5δοῦβῇοθθ ψΕῈ ϑυβηοϊοηϊ ἴο ραίη 

γι ἢ 5 νου. δῖ Ὑδῆνθῃ ἀδ]ρηϊ5 ἴῃ, 2.45. ἴῃς σψῇϊο ἢ ψ}} 

δαΐῃ 5 ἴδνογ, 15 ἰονε ; οἷ. 1 5. 1653, 1 ψ Ὡ] ἢ οραάϊεδησςα 15 δτω- 
ΡῬμαϑιζεά. ΤῊΪβ5 ἰονα 5 ποῖ ἴοναε ἴοσ σοά 85 ἀξ! ρυ ϑηθα ἔτοῖῃ 
ἸΙονθ ἴὺσ οπδ᾽β ε]ονν-τάθη, Ὁὰς ὈοΙΉ. --- Αἴ μοτυζίσε οΓ Οοά ἀπά 

μοί ὀμγηδοβεγίηρε) Ἡρτο, ἃ5 ἸΏ ΤΏΔΩΥ ῥΐδοθβ ἴῃ ἴῃ 8 ρίεςθ, ΜῈ 

ἤανα δῇ δχδῆρὶςε οὗ Ηοβοϑδ᾿β ΔΌ]ΠΠγ ἴο τᾶ κα ἃ ρογίεοϊ ρᾶγα]] 6 151. 

Κηονϊοάρε οὗ αοα δῃα ἴονε οὗ ἀοἀ γο ἰορεῖμοσ. Οηἡ ἴδ δυὰς 

οὗ ἴῆ6 ρῥγορῃεῖβ ἴο ἴῃς ῥγίθδίβ δηᾶὰ [δὶ οσ. ψῃϊ ἢ ΠΟΥ 5ἰοοά, 

συ. 15. 111: ΜΙ. 658 6. 5:3 Ῥς, 406 ςοὐῖ ςαἹ. οἵ, Μαῖ. 9" τ΄. 

4, 5] [πὸ ἱπϊοσγοραίίοη ἰ8 σαρδὺϊς οὐἠἨ νυν τηδδηΐϊηρβ: (1) ἄστο 7 ἴῃ 
τεϊοτίοδὶ χυεβίίοηϑ, ᾿πρὶγίηρ περαῖϊνε δῆθννοῦ; (2) τον ἴῃ 8εῆϑε οὗ “ ἀο 

ποῖ); (3) τολα! ἢ 8ϊτῆρ]ε ἱπϊεττοραῖίνα; (4) τυλαΐ ἢ ἱταρ᾽ γίηρ δῆϑνγεσ μοϑ- 

ἑηρ, εἴ. ΒΒ. -- ΠἼ0] Ξξξ μ᾽, δῃὰ ποῖς ἴῃ Ρδγ8}]6] 15 πὶ Ἡ ΒΙ ἢ 15 (αἸπιοβί) 

4 (Πε. { (κα ]. {8Ηα. ὁ Ῥυ. Ι ἔν. (Ὡς., Οὐ. 
{ Οἱ. τ} 15 βκαγίηρ, δγ θυϊεὰ ἰο Βυάδάδπα: “10 ἃ τῆδῃ ᾿ἷνε ἃ Ὠυπατοα γεϑᾶτϑ, δηὰ 

δηρσαᾶρα ἴῆ6 ἡ ΠοΪα οἱ ἢὶ5 {ἰπὶ|8Ὸ δῃηὰ δἰἰδητίοη ἰῃ ταὶ σίου οἴἶεηρδ ἰο (ἢ6 σοάπ, 
βΒϑοσι βοίῃρ εἰερῃδηῖβ δηἃ ἤοτβεϑ, δηὰ οἵδπετ ᾿ἰΐδ, 411 (ἢ15 5 ποῖ δαυδὶ ἴο οἣς δοὶ 
οὗ Ρυτα ἰονε ἰῃ ϑανίηρ [1{π." (Βεδ]5 7έχς ὅονε ἐλε δικαάάλιεέ ζαπον, αυοῖεά 

ΌΥ (Π6.) 
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Διιῖθο ΠΥ ταρυΐατ. --- Ὁ9 ΟΠ] [Ιηϊτοάυοεβ ἃ οἶτο. οἶαυβε; Κδ, 3622. --- 3] 
Οὐ δὔδβεπος οὗ ατίίοϊς οἷ, Κὅ. 294 6, 299 »ε. --- 702.] 1 ἐρεχερ., Κα, ἐξε 
ζὰε ἴσου. --- ὙΤι Ὁ) ΦῸ] Νετθαὶ ἀρροβί[ἰοῃ υὶτῃ βεοοπά νὉ. οοπίαϊπίηρ ἴδῃς 
Ῥτίποῖραὶ ἰάεα (ΟΚ. 1205). Τα δὔβεπος οὗ ἴπε αζῖ. 18 Ἔἐχοερίϊοηδὶ ἴπ νἱ ον 

οὗἩἨ ἰΐϊ5 ῥγεβεῆσε ἴῃ ὕ09.--- δ, 15 }»}] Τηΐβ ΡΏταβε 8 νευὺ ἢεχίθ]ς τὸ (1) οἱ 
δοσουπί οὗ [ἢϊ5, ἐσ. ὅπ. 1095 15. 127; (2) ψὶτ δἀνεγβαῖίνε ἔοτγος, 5. 427, 

(3) ἴο ἰπΐτοάυος δὴ ἱπίετεμος, 5. 458, τς Μχλ, ΣΧΠ, ὈΓ.] ΤῊδ γΡίβ. δῖς 

Ῥίβ. οὗ ἱπάεί. ραβῖ, Η. 17, 3; ΟΚ. τοῦ ὦ ΤΆς ἱπιρΐί. 15 δα]εοίναὶ. -α ΘΟΦῸῚ] 

ΑΞ5 ἴδ τασοπβίγυοϊεά, ἰηϊγτοάυσοοβ ἃ οἶγο. οἶδιβ6. --- θ, ἼὍΠ] ΕἸΩΡὮδίς. --- 
ΓΟΡῸ] Τῆς Ῥδγβ]]εὶ μῦν ββονβ ἰμαΐ 10 ἰ5 ποῖ σοτηρατγαῖίνο, θαΐϊ περ.; 350 ΟΚ. 
Σου; οἴ. Κὅ. 208 ὁ. 

ἡ-10. 2. γαεῖ'ς τοϊεξεάηδες. 

Ἴ. Ὀ1Ν2] Τ «ἱομ ΑὍσνε; Ὧ, 'μοὸ Ὁ κυ. ΜΙΊςΒ, Ὀπν2. δ. ὈἼΜ2 (80 οοἀἁ. 
554 οἱ Ὠς Ἐοββὶ, ἀπά (ῃε. 533, οο]. 5.8). Οοτί (747. απὰ 3»".), ΠΟΝ3. 

Οεῖ. Ὁ. Οτ. ὯΝ. 8611 (Θεέ γἄρε, 1. τ68 (.), ὍΝ. Ῥγδυβοβεη (ΖΑ͂ 
ΧΝ. 28; 50 Οδγάμπευ), Ὀ2Ὁ)3. Ρίεϊῇεν (οἰϊεά ὈΥ 5ϊ1π|.}, πθτνβ. (με. ((23.) 
Ὁ.Ν3. -ἰ γ2}}] ὦ παραβαίνων ΞΞ 3», ἀρτεείηρ νὰ ὈἽΝ. -- ΓΛ2] 40. Ξξ "52 

(5ο Ἐπυ., Οατγάπετ). -- Υ2} (ὅ κατεφρόνησεν, ψἰϊῃ πρὸ) οὗ [0]]. νεῦβε δ5 30]. 
--8. 22] Οοτῖ, 520). --ο ν 0] (ὃ ἐργαζομένη, 586. ἴο ἄρτεε ΙΕ ΓΎΡ. το ΠΩ» 
Ὁ] (ὃ ταράσσουσα (ΞΞ ἋΨ (Όδρρε!]υ5), οὐ πον (51.), οὐ ὥρῶρ (ο].}) ὕδωρ 

(ΞΞ 550); ᾿Α. περικαμκὴς ἀπὸ αἵματος; Σ. διώκεται ἀπὸ αἵματος; Θ. ἡ πτέρνα 

αὐτῆς ἀφ᾽ οἵματος; Ε΄, ὑποσκελίζουσα καὶ δολοφονοῦσα; ἜΪ “ῤῥίανμέαία ταϑιρἼ:- 

ἕηε; ὦ Ἰδογ9 ἴ.α..5...ὃ.. Βδοδ. ὉἽ ὉΠ 3Ρ», {δεῖς ἰοοϊδῖερ8 ἃζε ὈΪοοά. Οεῖ. 

Ὁ Ὺ ΓΞ}. Κὰ, ὃπκΝ ΓΞΌ}. ΑἹ. ΝΣ (8ο ΗΔ]... --9. Οὐ) ΦῸΝ 12)Π91}}] ᾧ καὶ 

ἡ ἰσχύς: σου ἀνδρὸς πειρατοῦ; ᾿Α. καὶ ὡς θυρεὸς ἀνδρὸς εὐξώνου; Σ. καὶ ὡς 

φρύαγμα ἀνδρὸς ἐνεδρευτοῦ; Θ.. . . πειρατοῦ; Ἐ', ὡς λόχος. πολυχειρίας 

ληστρικῆς ; Ἔ εἰ φμασὶ αμεες υἱγογηρε ἠαϊγορτέρε, 82 ἰγϑῳ φἶ «Ὧλλοὶ, 

ΞΞ ΟΣ ΨΜ2 ἼΠ5) (85ς:Ὁ., ε7 σα). (ὅ δῃὰ ὁὅ Ἰοΐπ ἴο ρῥγεσβάϊηρ νεζβε. 

Ευ. ν πϑρῦοὸν ΟΑ5. ϑῦρ. Οεἴ, "Ὦ ΣΝ Ὅ3 ΠΡ). Οδγάποσ, “Ἢ ΦΝ 1535. 

Βδοἢ. προ ὈΤΙΣΝ 91 Ὁ))55 ἾΝΣΓΙ ΟΣ ΜΊΣΓ3). Ματγῖ, Ὁ ΣΝ ΝΘΠΠΡ οὐ 

πα 3 ὈΣ22. --ς 20] Ἐσδά τν3πὶ 1} (ὅ ἔκρυψαν ((Δρ., οἸ.). “Φὅ αὐλοδαὶ 
ΞΞ 2Ππ (ϑεῦ.; 580 δΪ5ο Οεῖ.). Ἔυ. 3π.. Οδγάπευ, ἸΝ2Πν, Ματγιΐ, ἩΝ 21). -- 

Ὁ.)2] πὰ. π5152. τ ὙὙΥὉ1} Οὅ Ἰοΐπ5 ψἱΒ ἐγεεξάϊθ: 850 ὦ ἴμοεμο; ΘΛ ὁδὸν 
Κυρίου. Ἐπ. νῶν τ, ΗΔ]. ἀπά Μαγῖὶΐ ἱγαηβροβα ἴο [0]]. Ὑπν". -- ὙΠ }} Οεῖ. 
Ὑππ, (50 Ματιΐ), ΠΟ 5ῃου]ὰ [0]]. ΠΏΌΞΦ. --- 5] ὥ Σίκιμα, 85 οὐ]. οἵ 
ὙΠΣ; 80 ὁὅ ἀπὲ Σ.; ἘΠ δεγρενείες αἱ δίόλενι. πὰ. νοϑϑτ, ἕοσ 5 ποῦν. Νε. 
σοῃοίοτβ τ5π, Ἴ, ἘΠῚ ΠΣ σογγυρῖ, ---10, “Φ0 Γ22] 65 Ἰοἷπῃβ ἴο ν. ἘΒεδὰ 

νὴ ΥΥα. ὈΝΓ32; οὗ, 1τοῖδ Ατῃ, τό (580 Οοτῖ. 717. ἀπὰ 2 “ι.; Ῥγευβοῆδῃ, 

ΖΑ . ΧΝ. 10; Ἀαὰ., Νονν» » Οεῖ,, Μδιῖ!). ---ὉΨ] (Ὁ Ἰοΐῃβ ἴο ρῥτγεςεάϊηρ. --- 

Ὁ ΟΝ ΓῚ}} ὁ “αὶ «ἢ ΞΞ Ἡ Π,. γε. “ΤΩΣ (80 Ρτγευβοῦςῃ, ΖΑ͂ Κ᾽. 

ΧΡ. 39; Νον., Οεἰ.). Οσῖ, “ΠΣ. Οδγάπεγ, Γ. Μακῖ, “κ ΠΣ» 
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Ἴ. Βω εν ἄζε νιόπ ἀαῦε ἐγαηπεργεέσσεα 266 ἐουεπαη  Ι5τδοὶ 
85 ἃ ΨἼΟ]6 5 βροίβη οἵ," ἤοΐ τ οσοὶν ἴῃ6 ῥγδϑῖσ,Γ ΠΟΥ ἴδε 
Ριορῃεῖβ. ξ ὕροη ἴδε ψνῇοϊθ “ἸἸΚ6 τηθη,᾽ ὃ 2.5. αἴϊοσ [ῃ 6 τηϑηΠΕΓ 
οὗ τῆδῃ, δυμηδη- Κα, 5 ἰο Ὀ6 ῥτγείοιτθα ἴο κ"᾿;ὶ᾿|ικὲ Αἀδῃι᾽" (ἰοὺ 
ΜΉΘ. ἅτ υτρεὰ ὦ δῃὰ ἘῬ; ἴῃς ἰοηάηεβθβ οἵ Ηοβϑᾶ (ὺσ δϑιγ 
Δ]]υϑίοη5, οἵ, 4 οἷ ττῦῷ 12΄; ἴῃ6 οἴπεῖ ὁσουσγεποαβ οὗ [5 Ῥῆγδβε, 
70. 3155 Ρ5. 827, ἀῃηὰ 16 ρδγα}]ε] ἴῃ Ἐσοιῃ. 532), θδοδυβε οὗ (1) 
(ν.5.); (2) ἰὴ. αὔϑϑηοε οὗ δὴγ δοςουηΐῖ οἵ ἃ σονοηδηῖ ψιῇ Αὐδπὶ 

ἴῃ (ὐδηδϑὶ5; (23) ἴμε δεῖ, παῖ ποῖ τη] Ρ 15 Ὡ ἽΝ υδοὰ 85 ἃ 

ῬΙΌΡΕΙ Ὡδιηδ ΕἾ (4) 1115 18 βδ: 5!ΔΟ ΟΣ ἢ 56η56,"" νἱΖ. ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ 

6, Ῥῇο ἤανα ποῖ ἢδὰ (ῃ6 ῥγίν!]θρεβ δοοοσάθα ἴο 1[5τ86]ὲ. (Οἵ. 
[Π6 τοδάϊηρ “ἴῃ Αὐτηδῇ ᾿ (7.5., οἷ. 11). -- ἥἴαυε Τὥ»αηεργεσεεαῖ τὴ 
εουέπαρ ) ΤὮ15 ἀο65 ηοΐ τεΐεγ ἴο {πε ὑηκηοόνῃ σονθηδηΐ Ὀοίνεθη 
Ὑδηνεἢ δηα ἰβγδρ], 1} οἴ. δ᾽; Ῥαϊ ἴο δὴ οτγαϊΐϊπδηςς (οἷ. 2 Κ'. 1ττ' 
]6. ττὖὸ 341218 70. 21| Ῥ5. τον. Οἵ, τῃ6 ϑυποηγτηουβ Ρἢγαβε 
Γ ἼἜΣ (Οῃ. 1η1} Πι. 415 7ὰ. 27), ἀπά τς ρῆγαβε “τῆς Ὀοοκ 
οὗ τῇς Ἄσονεηδηϊ," Εχ. 240. Νοῖϊεβ 15 ἴο 6 ἰακδη οὗ 6 (0]- 

Ἰοννίηρ τοπάσίηρβ: (1) {{κὸ Ἑάοτῃ, ἔπε Ὀγοκα {πε ὶγ σονθϑηδηῖ 
ἢ Ισγαοὶ; [1 (2) ΠΟΥ ᾶἃγὲ 85 τη ψνῇῆο ἰγδηβρτοϑβθα ἴμ6 σονο- 

πδηῖ, δ ὃ ΟΥ ΠΟ ὕσεακ ἃ οσονϑηδηῖ ; [|| (3) {Π6γῪ ἴῃ Αάδηι (8 ρ]αςε) 

ἀϊά... «4{-- 716γεὲ “εν λαὺε ὀείγαγεα »9] 7άεγε ἰβΒ ποῖ δὴ 
δάνετιρ οἵ {{π|6 45 ἰῃ 5. 2612 ς χὔ, κβο' ἢογ 8η δ᾽] υδίοῃ ἴο ἴπ6 ἰδῃά 

ΨὨΙΟἢ δα τεςεϊνεοά 50 τῆδηγν Ῥεηεδῆίβ {7 ΤΟΙ ἃ τοίθσθησο ἴο [86 

ΠΘΓΘΠΊΟΠ]4] ἩνΟΥΘὨΡ ; 11 ὑαϊῖ |ἴ τοίου ἴο σογίδίη Ἰοσδ 65, οἰ ΠΣ 

ὉΠΙΚΏΟΨΏ, ὃ 8 8 ΟΥ ἴῃο56 οἰϊεα ἴῃ 16 (ΟἸ]οΟΙρ νετβ65, ||}||| γν ΙΟ ἢ ΨΕΤῈ 

τῆ6 βεεῆδς οἱ [ες οἰη ἀεϑιρηῃαίϊεα, ὙΤῇδ υἱΐϊοταησς σαττεὰ νὴ τἢ 
1: “4 ρεβίυγα οὗ ἱηάϊρῃαιίοη." 448 ---8. Ο απ ἐς α εἰΐν οὗ εὐἱ 

ἦρεν. Μυςὴ αἰ που ΠΥ δἰϊδοἢθϑβ ἴο {Π|5 ῬΤΟΡΘΙ δῆ. 11 ἢδ5 Ὀεδδη 

τἀ κοὴ δ5 ἴθ ἀϊϑξίσίοεϊ οσ ἰαηά οὗ Οἰϊεδα : δκ ΕΒ οὐ τῃ6 οἰτί65 οἵ 
ΟἸεδα ἴῃ ρϑησθτσαὶ; {7 οὖ [40 65}- ΟἸ]Θδα ; {1 οὐ ΜΙΖΡδῇ, ἴδε 

οδρίϊαὶ οὗ (Π]οδὰ ; 889 ὑγόοῦρδῦὶν ΜίΖρδῇ, οἵ ἴῃ Δ}Ὺ οἍ56 ἃ 56δῖ οἵ 

4 (φ]., Ηά., Κα., Νον. ἢ, δ αἵ. { 51π|. ΤΑΙ, ΗἸἰ., τ αἷ. 

ᾧ 80 ΚΙ. (4]., δῖπι., Ηἰ., Ηἀὰ,, Μαυ., ἕνν., (Πδ., 645. 

[[ 35ο [6ζγ., Βδϑῃὶ, }Ρ., Κα., Ρα., Ογ., νν., Ηδὶ. 

4 Βυάάς, ἐγγρρεςελίελίε, τότ Ἡ, 4 Βυῖν. Νον. 
Ἡ ΟἹ, Κιδιζϑοῃπιαγ, δὲς δεπάεευογείειδιι, το6. τῇ Μίοῆῃ. ὁ Εν. {{ Ηά. 
«Π ννε.; Ὁβο. 28. ατἱὶ. “ἀνε. Ἐπ ΗΙ͵ ἘΠῚ Ἐδ5., Κι, Βδυοσ. 

7 (Δ ]. ῥῤ ̓ Και, Νον. |Π| νὰ, Οοὐσ. ““πΠΟμεΕ. ὅρον Ῥυ, Κε.,, Οτ. 
ἨΉ Βα ῖμε. Τὴ 1} Ηἰ. δ ῥ᾽ Εν. Μαυ., δίπι. 
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ΜΟΓΘὮΪΡ ; "' οὐ Κδηοίῃ Οἰϊεδὰ (οἶ. [05. 2183. 1 Κὶ. 415. γε πιᾶγ 
ππαἀεοτβίδης ἰΐ ἴο ὃς 4 οἰΐγ ο4]|εἀ Οἰϊεδαά τηδηιτοηδα 1ῃ [ὰ. τοῦ, 

Ὀυϊ ποῖ ἰάδης δά. ᾧ Οη τῃ6 ρστουηά οὗ βοῖὴς Ἴοοάδχαϑ οἵ 0 οὗ 

ἴῃς Τοϊδῃ ταν ϑίοπ νη οἢ ἤᾶνα Γάλγαλα, ΟἸραὶ Ὧᾶ5 Ὀδεη 5υρ- 
εεϑιθα (υ.-., οὗ, 415 οὐδ 121}. -- 7 γαεζεά «οὐ ὀμροάν ,οοῥ»η 5} 
Τῆς νεσβίοῃβ (υ.5.) ἐχοθρὶ 85. ἅτε ἴαγ νίἀθβ οὗ ἴῃ 6 τηασκ δπά γίνε 
ὯΟ δἰά. Νοηδ οὗ ἴδ6 ρτοροβϑα σἤδηρθβ οὗ ἰαχῖ 566η}5 ἴο Ὀ6 Ὡ60- 

ΘΆΒΆΙῪ ; οὗ τ Κ. χὅ. Οἷδοσ τη θη ρθ ἀγα “ βροίεά,᾽" ““ϑιηθαγοα," ὃ 
““ἢ11γ.}} ὙΠοτα 15 ΠΟ τγαίθσεησα ἴο Ὠϊβίοσιοδὶ ὄδνθηῖβ ἢ ]οἢ 
ἯῈ 816 δηλ ἶαγ; αἰϊπουρῃ Ηἰχίρ τοΐεσβ ἴἃ ἴο [6 τηυγάοσ οὗ 

Ζεοδατγ δῆ. --- 9. ΑἸιμουρσὰ τὰς τεχὲ οἵ 8 νϑῖβα 16 ὨοΟρείθβϑὶν 
ςοττυρῖ, 115 ρἜΏΘΓΑΪ ΤΟ ΔηΪηρΡ᾽ 566 Π15 Οἶθασ, ν]Ζ. ἴηαϊ ἴΠ6 ῥγθϑίθ ἃ’ 

ΤΟΑΙΪγ Ὀδηάϊῖθ οσσυργίηρ ἴΠ6 Πρῆνναγβ δηᾶ τηυσαάθστηρ ἔγάνα] !θγβ. 

ΟἱὨ τῃς ίουγ ᾿᾿η65 41} ργεϑθεηΐ βεγίουβ αἰ] 1165 ὄχοορῖ ἴῃς ]αϑῖ. 
ΤΠ6 νοσάς οὗ ἴπ6 ἢἤτβθὶ ᾿ἰηὴ6 (ζ.5.) ανα Ὀδθθὴ ἴακθη (4) 20} 

σέρεηρίά ἐς λα οΥΓ ὀαμπϊ, ἢ ὉὈυϊ ηὴο0 ροοά δηδίορυ ἔογ 115 ὃχ- 
ῬΓδβϑίοη οδῃ ὃς ἰουηά (γεῖ οὗ, ΡΥ. 209 Ναε. 8); (δὴ ἀςεαςείρς ἐπ 
δαμαΐς (ΠΩ), 1.6. ἴῆοβα ψῆο [16 ἴῃ ναῖϊ οσ πηθῃ, ἴῃ σου ρδηὶθβ δ" 

ΞΕ ΟΟΙΏΡΔΏΪ65 Οὗ 4558 551η5 ; Ὀαϊ [ἢ15 15 μδϑῇ δηᾶ υπηδίυγαὶ ; (ὦ 15 

... ([Π6 πμᾶπῖθ οὗ βοὴ οἷν ἢανίηρ οΥρίηδιΥ κἰοοά ψῆθτε ννῈὸ 

ΠΟΥ͂ αν "3Π) ὁ α δαμα 97) γοδδόγ-ς, ἴῃ. σοττεϑροηαίηρ' ἴο Οἱ δά 
οὖ νι, 1{ (2) 4ε 2γίφοεί ἐς ὦ γοὀδεγ 1 (32), Ὀὰῖ τ 15 Ψ1}} τηακα της 

ὩΣ Π9 οὗ τῇς ποχί ᾿ἴπα ἰδυϊοϊορίοδὶ; (δὴ 45 ὁπό ἀϊαδς γοδόεγε, τέ 

2γίεσς ἀΐάς γλεγιδοίσες, 88 Ὀὰϊ 15 ρῖνεθ ὯῸ βδιἰβίδοϊογυ τηθδηϊηρ. 
ΕῸΓ 51}}} οἴ Ὶ ϑυρροϑίίοηβ Ὁ.5.; ὑροὴ [6 ψῇῆοϊες ἴῃ6 τεηάοσίηρ 

“πῶ ας δαμαϊς δ ἐπὶ τυαΐζ 707 α »ιαρ }}} (εἴ. [πὸ 510 ῃϊ ναγιδιίοη 

Βοουγοα ὉΥ ἰτοαῖηρ ΘῈΣ 45 Ἴσοηβίπιος ψιῖῇ ΝΠ), σπα ας δαπαϊές 

ἔφ ἵπ τὐαίί 44) 5εοπη5 Ὀεϑῖ, ἴῃς τείεγεηος Ὀεϊηρ ἴο ἴῃς νἱοκοά 

ψοτῖκ οὗ το! Π5ἢ Ῥαηάϊ5 (οἴ, 1), οὐ ἴο ἐπὶ οὗ ουϊδίἀ6 ὩδίϊΟη5 
κε Μοδῦ, Ατδηι, εἴο. (εἴ. 2 Κ. 55 129. ΕΓ οΟἴΠΕΙ ο4565 οἵ 

ὙΠ ἢ 1Π|15 5686 οἷ, γἷ τ 5. 2055 5.2 Καὶ, «3, --- Ζΐες δγίεσες ἀϊα16 
“λενισοίσες οη 1ὼκ6 γοαα]  Ἐοτ ἰεχῖ, "5. ΕΠ τεδάς (σ ωρε2) 2ἠέ 
φαηρ (ΟἹ κοι 4;}) ΟΥΓὙ 2γίφείς, 1.5. Δ ΟΥρΡΔΏΪΖεα σοΟΙΊΡΔΗΥ (εἴ. ἰῃ 
δῖε ἘΠ τη65, [6 ῬΏΔΓγΙ56 65 κ5) οἱ ὑδΔα ὑτιθϑῖς, θυῖ ΤΥ τηυβῖ ΡῈ ἴακθη 

ννε. [ ΗἸ. «- δῷ. δύ Βαοῆ. (ν.:.). 
Φ Εο5., Ηά,, ννὰ. “« ΩΑ5. [Π| 8590 Αν., ΕΝ. 
ΤΟ οσῖ, Νον. ἨΣ Ργαυβοῆδῃ (ν.5.). {4 Ηἰἱἰ., Εν., ΟὨ 6. εὖ. Νον. 

ᾧ Εοβ., Οὐ. ΤῸ ἀδγάμοσ. “8. (δ. 

υ 
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σι ν᾿ μαὶ ῥσεοθάεβ." -- Ζ7εν γ»ιμ7127) 1:056 ροΐηρ ἰο ϑλσελθρ) 

ΘΟ ἤᾶνα τοραγαθαά ΠΩ 85 Ξξξ, ΠΝ ὩΦΦ, τοϊζὰ ομό εορδομ (οἴ. 

ΖΡ. 35ῦ,ἍΓο Ὀυϊ [τ ἰ5 πο υηἀοιβίοοά ἴο Ὀ6 ἴῃΠ6 ῬΓΙΟΡΟΙ ὨδηΊΕ, 

͵δάεελενι,  ψὨΪΟἢ ψγὰ5 δὶ ἴῃ6 ϑδιὴθ {Ππὴὸ ἃ ΟὟ οὗ Ρῥχίθϑίβ δῃά ἃ 

οἰ οὗ τεΐξαρε (7105. 2οῖ 213). ὙΤῇε τείδσεησε 5 ἴο ἴπ6 αρυβε οἵ 
[ῃ6 τίρῃϊς οἵ δϑουγϊαπη ψιϊουϊ 4]] υϑίοη ἴο ΔΎ β5ρθοΐδὶ δνϑηῖ, οἴ. 
7Τυ. τοῦ ὅτ Κ. γδ ξ΄ ΤΥ ΤΥ ἰ5 ἴακθὴ ἢ νναῖ ῥγεοεάδβ (5.5), 
6 ΙὩΔΥῪ ΒΌΡΡΟΞΕα [ῃδΐ βοπεὲ ψοζά (ἐ.». 357) ἢ45 ἀτορροά οἱ. 
Θυοῦῇ ἃ ΟΣ βθοηβ ὩΘΟΟΘΘΑΙΥῪ ἴο Θ6ΟΌΓΕα [ἢ6 ὈΓΙΟΡΘΟΙ Ἰοπρτῃ οὗ ἴῃς 

11η6. --- γα, υἱμαΐμν ἐλεν εο»ιρεῖζ} ἢ 15 ἀϑϑενδσαῖϊνα, οὶ οδυϑ8- 

Ὦνο. 4 Τῇδ ψοσὰ "ΔΙ 5 οὶ υϑ6α ἤδτα οὗ βοὴ Ὁπηδίυζαὶ ΟΥΠλ6 

(οἴ. 1ν. 18} 1959),"" ηοτ οἱ ἐζευώπμεες; ΤΥ Ὀυὺϊ οὗ ροΏδγα] νυ] ο ΚΟά ἢ 688 
ψὨϊοἢ ψγὰ5 ἀε] εγαῖθ, τπουρῃς οαυἷ, 2.5. ν]]Δὴγ ; οἵ, ΡΥ. τοΞϑ φιΐἷ, 

--10. 7κ δείλεί 7 ἀαυε τἐη α ἀογγίδίς ζλτηρ 2ι ΔΒείλεί (υ.5.) 
5. Ὀοτίοσ ἴῆδη Πῖ, ἐπὶ ἐς ἀοιδε 97 7 5γαεῖ, Ὀδοδυβε οὗ 1τοἷδ Απ. 55, 

Δηά [ἢ6 υδ6 οὗ “16γο᾽" ἴῃ νι (δ᾽ 5 σοπηῃδοῖίοη οὗ [Π15 ποσὰ 
ἢ τη6 Ργοοδαϊηρ Ῥῆγαβθα 15 ἰῃἰογοϑίηρ δηα ρεγθᾶρ5 τρῃῖ. [Ιῃ 

ΔΩΥ οα86 ελεί 15 ἱπιεηἀεά. 1 Τῆα [Πρ 566 15 βουῃειῃιηρ ἴο 

οδι56 ἴοτοῦ (16 νοτὰ 15 8η :ηἰθηβῖνα ἔοστῃ (Φ.2.), οἷ. [6. 1815), δηὰ 

5 Ἐχρ δ ηδα Ὁγ νῆδι (ΟἹ ον. ---- Ζζεγε, ἘῤὝγαϊν»ι, άοι λας 2 γε 
“λε λαγἢ Ἐοτ τοχῖ, ν.5.,, [ηὴ6 Αι] οσΥ 15 Ὀοϊῃ Εἴτα] δηα βρι ταδὶ, 

βίηςα ἴῃ6 ᾿δίίοσ σατο αὰ τι ἢ 11 (ἢ6 ἔοσταεσ. [5Γ86}᾽5 οδὶ ἔ- ΟσΒ ἢ 

ἴῃ ΒοΙμ6] δῃὰ δῃ ϑδεὴβ ἴο Ὀ6 ἴπε οσοσδβίοῃ οὗ ἴπ65ε δοουβᾶ- 

ἘΟΏ5. ---- 715 γασ ἃς ἀἰοῆα  ὍὙῃς ροσδῖς ράσγα]]δὶ οὐ τῆς ρῥτεσοθάϊηρ. 

Ἴ. ὍΌΠΥ] 1.15 δάνοιβ.; [86 ῥγοῃ. ἰπβογίδα ποῖ ΟὨΪΥ ἔογ οι ρῇδϑ15, Ὀυϊ α͵5ο ἴο 
δὶνε Ῥγοϊηΐποησα ἴο ὈἽΝ9. -οϑ 12] (Οἵ. Ηο. ςἴ; υϑεά οἵὨ (4 }] 655 685 ἂπὰ 
ἀεςεῖς ἴῃ νδγίουβ πυπηδῃ ταϊδι] ΟΠΒὮ 05, δπὰ ἴῃ βέπεγαὶ οοπάυςῖ; 2 οσσυτῖβ 

ἀδ0.8}}7γ, Ὀαϊ βοτηειίτηθβ 15, οἵ. [6. 229,-- Ὁ] ΚΟ. 3723 2. --- 8. πρὸ} Επερδ. 
ΌΥ Ροβ. δὰ δοοεηιιαίίοῃ. --οἿν 90] ΟἿ, 15. 313 Ῥβ. κό; α͵3ο 5βἰπηῖας 8ε οὗ 
»ὺν ΜΙ. 21; οἷ, πῦγν, Ῥ5. ττοῦ; οἵ. πον, Ηο. 71. --τ Ὁ101 10 Ξξξ οδυϑε; Βεῖε 1 

85.» γε] ΘΓ Ρ]. ἴῃ [818 βεῆβ8ε; ίοσ ἴδε ἰάεα οὗ ἴδε ἰαπὰ ροϊ]υϊοὰ ὈΥ υἱοοά, 

Νυ. 3588 Ἐς, τούδ8͵---Θ, ν)η] Ηδετε ἰπΐ, οβῖτ., ΟΚ. 23 75 σα; ποῖ ἱπῇῆ. 80 5., 
Κό. 225 ὃ. --- ὐΝ] ΜαᾶῪ Ὀε: (4) ἴδπε δῦ8, δίϊεσ ν)Π9, Ὁ)0,2) Ὀεΐηρ δος. οὗ 

δ4ϑο 2; οὗ. ΗΔ].᾽5 ἴγβπϑροβ. (ν.:.). ΑΕ, ΚΙ. ΟΑ].. Ἂν. 

7 76τ., αεῦ., Βαιοσ, θίῃς, οβ. Ηἱ., ἔν. Ηὰ., 51π|., Ρὰα., Κα. Νᾶ,, Θοδπι. 

Ον., (ἢς., δου. Νε., Νον. 
ᾧ αίῃςε, Εοϑκ., ΗἸ., Ἐνν., 5᾽πὶι., ΝΜ ά., ΟΥ., Νον. 

[ Ηἰ., Εν. ΝΜ, Κα, Νον., δυ. Ἠ 5. 

{ ὈῬυ., Οτ. δῷ Κι, ΤΊ 80 ἀθῦ. 



ΝΙ. ο-ὶὶ 201 

ταῦθα; οἵ, (ὁ) ἃ οβίσ. τὴ Ὦ (ν.».); οὗ, Κδ. 232 α. --α ΠΟΘ ὙΠ] ΑὮ 

ππυβυΔ] οαϑε οὗ ἴῃε υβς οὗ Μἄααξρῃ, εἴ. Οη. 69 ,}3, --ο ΠΡ 0] ΟἿ, προν, Οἱ. 

347} 708. 241 ΟΚ. 93. ---10. πη ΨΦ)] Οὐ ἴῃς ἔογαι αι], ΟΚ. 84 ὁ, » (οἵ. 

τοῦ [ες. 4310 [ΚΎ}.}), ἢ ἴῃς δἀάϊιοη οὗ "-. (απά ἰδῃς ἔξει. ἐπα, “..); οἵ. 

τγγνν, 6. κςδ9. 2214; 4150 γγνν, Τ]ς. 1812, 

ΥΙ. 11. ]. 2. Σῤλγαΐνι, ἐρ-ααγ λαγαεμεα ἐπ τἴη, τοῦ ἐπὶ 1λε 
7) μάεγε ἀΐδεουεν ἀξς ἐπιφμῖξν. 

11. ππν Ὁ2] (ὅ καὶ ̓ Ιούδα, Ἰοϊπίηρ σἱἢ ν.10, Οτ. (ἡ Ἱομαξεελγὲ αὶ Οεεελ. {. 
Ἡ ἐπ. αἱ, γεράρελσις, 1887, Ῥ. 528) ΓΙΡῚΣ Ὁ. --ο Ὁ ὙΡ ΓΦ] ὦ ἄρχου (ΞΞ "ν᾽ 
Αγδηγαϊοἰζίηρ (7 0].)}) τρυγᾶν σεαυτῷ; ἙἘ΄, παρεσκεύαζε σαυτὸν εἰς τὸ ἐκθερι- 

σθῆναι; Ἔ ῥοπε; . κΩϑ.. Οτ. Ὁ ΥΡ στρ (Ὁ). Ἐεδά νυν ΟΒ6., τῦὸ (50 
Νον., Οεῖ., Ματιί). Κα, οΨ᾽ Ὑγρϑν βυρροβίηρ 1μδῖ κοπιεϊμίηρ Κα 3. Ὶ κὸ 159 
ΓΌ2" [68 ἀτορρεά ουἱ δαὶ ΜΝ Ὁ. Βαυετ, ᾿ν, δά ἀτεβθεά ἴο ᾿δῇ. Οοχῖ 

ψγου]ὰ τεδὰ τ 85 ἰπῦν. ν᾽ ε. ἴα]κε5 [8 δὰ 115 85 ἃ ρῖοββ οὐ Ὁ ὙΦ  ἸΜΟ Ἢ (7}) 
(Ξο Νον., γῇο αἷ8ο τεϊεςοῖβ 114 5 ἃ ἰαΐεν δι ἀϊτίοη; βἰ πὶ αὶ Ματγῖὶ, Αἰ εὐ. 110, 

διὰ Φοαξξαῤνγοῤῥείον, Ῥτευβοδεη, ΖΑ, ΧΥΝ. 21; οἴ. Οοτί δπὰ Οεῖ). - 
ΥἼὮΠ.1. ψῦῦ 'Μρ] ᾧ Ἰοΐπβ ἴο 611} (90 αἷϑο 68. δά (Βα. (ὦ 3.)) διὰ β8εεϊῃβ ἴο 

τεδὰ 2 (ἐν) ἔογ 3 (8ο αἷβο Επτνυ. Οογῖ, Ματιιῖ). Βδοῖ. (2 γ.) Ὀμυϑοῦ ὮΝ. 
ΝΥε. δῃὰ Νονν. οοῃϑίἀδσ ἴῃεβε ψγογὰβ “ ζ8η2 νευϊογθῃ." -- Π5.})] ἍΝ ε. οπι. 1 (50 
Νον., Οοσῖ (2 »".), (δε. (023.), Μαιῖὶ; Ῥυΐ οἴ, Οεἰ.). τοῦ] ΦΟΘΈΟ 55. (50 
Μετ). Μείμμοϊὰ (ρΡ. 84), Ἢ πρν, Μαπὶ, πν Ἢ Ὁ π᾿ π΄ 9] ὁ. δά άβ 

βδο 2. - ΝΊ2) 3)}}} Αἀὰ πγ}2 ψἱἢ (Ὁ, Βοβε πρὸς αὐτόν 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃπ Εττοσ 

ἴον πρὸς οἶκον (80 Οεῖ., Μετ, Νον.2); οἷ. τῆς Ῥδγαὶὶοὶ γυ. ἘΒαδςὶ, (),.) 
Δ ὈΝ2ΣΔΥ (ΟΥ, αἷδοὸ τεδάβ 13 ἴοσ ΜΊ2ν, Ὀυΐ τεῖϊδίῃβ “)} ἴῃ 55.). Επ. ἰπβεγῖβ Ὁ» 
Ὀείοσγε ΜῈ2) δῃὰ ἰγδῆβροβεβ ἴμεβε ψόοσγὰβ νἱτ ἴἰπε τευμα που οὗ ἴῃς νοῦβα 

ἴο Ρτδοεάθ “ὩΣ "2192 δηῃά ἔοτσταῃ ἴῃς οἷοβε οἵ 611, --- ὝΓΣ Ὁ00] 6 ἐκδιδύσκων 
(ΞΞ οϑϑ) λῃστὴς, Ῥεῖδδρ5 ἴο Ὀς οοττεοϊεα ἴο πειρατής, εἴ. 695 (Νο].);} Σ 

ἐκδύο» δὲ λῃστήριον; Ἐ΄, λωποδύτης δὲ λῃστεύει; ἜΪ :ῥοδέα»ς ἐαίσερσέμς, 

ΞΖ. μαϑς «ἀὐν δῦρο. --- 3. “00 ὉΌΜΙ Ὁ2}] Βοδὰ “252 ὙἹῸΡ᾽ 523. Ὁ Ἰοίηβ ντἢ 
νυ. δῃά τοπάοιβ ὅπως συνάδωσιν ὡς ἄδοντες τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, ψιὨϊο ἢ ΝοΪ. 6χ- 
Οἱαΐπβ 48 ἃ ἀουῦ]ς τεπάετίηρ, ὅπως συν' Ὀεΐηρ ἃ Ἰαΐεν οοττεοϊίΐοῃ οὗ ὡς ἄδοντες, 

ὙΕΪΟΒ τοργεβθηῖβ ΔῺ οἱ ρὶπδ] ὈλΔ009. ΒΟΒ. (22 )γ.) Ρτγόροβεβ “2 ὉΥΛΟΝ3 Ἴ2πῦ 

858 ἴῃς οτίρίπαὶ ἴεχὶ οἵ ῷ. Οτ. 03 γον" ὅκι δε. ἀπά Νον. δυβρεοὶ [ῃς6 
ἴεχῖ. --- Ὁ1}220} Βδοῖ. (2 γ.) 3385. Η4αἹ, "230. 

11. γμάαλ,,»» τ1ἀὲεε αὖο ἰς τε α λαγυεε ΑἸ ενϊἀοηῖΐ ρ᾽ο55 βιρ- 
δεβίθα το τῆς ἰαῖοσ ψυῖτεσ Ὁγ ἴῃ 6 5'η5 οὗ [υἀ4 ἢ ΠΙΟὮ 50 τοβοι δα 

1Πο586 ἤδγα ομασρεὰ ἴο ἴϑγδαὶ. Τακίηρ ἴῃς ΔΑ, τ, τυςἢ να ΠΕ. 
οὗ ορίηϊοῃ ἢἣ85 δχὶβϑίθα 85 ἴο ἴῆ6 80]6ςῖ ; 5 11 [υἀδῇ ῥγορασηρ ἃ 

Βατνεϑί ἴοσ [5γδαὶ "' (Ὀυζ ἴῃ [15 οα86 ὩΣ 5 αἰ βῆςυ]) ; οὐ 15:86],7 ΟΥ 

ΦΆΑΕ,, Οἱ]. { Βαιυοσ. 
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Υδῆνεἢ," ἀοίϊηρ [ἢ6 βάγτης ἴίοσ [πἀδῇ ; ΟΥ 15 ἴη6 νεγὺ ἴο Ὀ6 ἰτοαϊθά 

88 ἱτΩ ΡΟΙΒΟῺΔ)] --- ογό λας “εἴ 70», ἐξέ, εἴς.}7[ [{ ἰ5 Ὀειῖοσ ἴο σεδά 

γὼ (υ..; οἵ, ΤΕ. 1το43), τ 6 ραϑβϑῖναε ραγίοῖρῖ8. Τυάδῃ, δἀἀ5 ἴπε 
Τεδάθσ, ν}}} αἷϑο βυῆοι αἰβαβῖοσ ἱ (οἴ. 87 τοῖδ; αἱθο 15. 1η}} 285:5 
76. 159. 7υ5ῖ 25 ΕΡΏσαϊηι, ἴοσ Ὧδ5 δῆς ποῖ σοιηγ 64 [Π6 5Ξδγὴς 

βἰῃϑΡὺ [ηϑαιἰ5ίδοίοτυ 15 ἴῃ 6 τηδδηΐηρ ὀγαπελ (οἴ. 70. 45 1815 20}5) 
Ξε 2) λας ργαϊίεα α ὀγαπεῖ (1.6. οἵ ἴῃς ᾿πῃρυτ Υ πχεηϊοησά ἴῃ ν.}) ; 8 
8Δη4 ΘὨΏΓΓΕΙΥ 5146 15 ἴῃ 1ῖᾶῴδα ἴῃαϊ ἴῃς Πασνϑϑί 15 ἴο Ὀ6 ἴδθῃ 1ἢ ἃ 

δοοά 56ῃ56, νὶΖ. ὈΪΟ5δίηζ, ἀ6] Ίνογϑηςα. [] --- ζλεόη 7 τυοι δ ἐμεγπ 1.λε 

εαῤῆνίν (οτ ,ογήμε) οὗ νι} φεοῤίξ] ὅεε Απ}. οἷ. ὙὍῇε στουηάβ ἴοσ 

ἰγοδῖϊηρ [ἢ15 ρῆταβο 85 ἃ ρίοββ 816 ὈΥ ὯῸ τη6 85 80 Οἶθδγ (Ὁ.5.) ἴῃ 

[15 ῬΡᾶβϑαζε 85 ἴῃ βοῖὴβ οἴποιβ; δηᾶ ψῇἢ]]6, ἴῃ ζεησογαὶ, ἴῃ 6 οἶδιπε 

ΓΔΔΥ ὧδ ἴΚοὴ 85 ροϑί- εχ ]ἶς, βοιῃθίῃ!ηρ ΙΏΔΥ Ὧδ 5414 ἴοσ 15 ὑσγε- 

ΟΧΊ ς δυϊῃουβ! ν᾽ ἤδσα, Θβρεο αὶ ν 1 [Π6 τόσο ροησσαὶ οὗ ἴῃς ἵνο 

᾿το ργαίδιοης ἰ5 δαορῖθα. Τῇδ σοϑίθσεηοα ἰ5 ποῖ ἴο δὴ δοῖι] 

τοΐσση ἔγοηι οδρι νυ, ἢ ΠΟΙ ΤΏΘΓΟΙῪ το ἴμ6 Ὀπηρίηρ οὗ [6 ΡῬδοΟρΙς 

Ὀδοκ ἰο σοά,"" Ῥυϊ ταῖμοσ ἴο ἴῃ 6 σομηϊηρ οὗ ἃ {ἰπ|6 οὗ Ὀ]Θβϑίη ΟΥ 

βοοάᾶ ἰοτγίυηθ. 7 [Ιἰ 15 1Ποτοίοσα ἰῇ ΔῺΥ οᾶ56 Ῥδγ8}16] ψ ἢ [ἢ6 ἤχει 

οἶδα ἰὴ η1 δῃηά ἴο Ὀ6 ἴακδη νι ἴἰ. [1-ὄ ΗΠ. 1. Ἡνάφη 7 τυοι 

ἀσαὶ 7εγαφί] 1.4. ΜΙ ἈΘῚ ἸῺ ΠΊΈΓΟΥ 1 νου ]ὰ νἱϑὶϊ [5786], ΜΘ η ΤΥ Ὠεασὶ 
νου] ῥγοϊηρί πη6 ἴο ἐοτρῖνα μοῦ; οἴ, 5132 ττὖ 76. 1η}.. 5. 5 Ὀεῖίοσ 
[8δῃ 5 (υ.5.).. Ῥεῖμαρβ ψ ἢ Νονδοὶς 6 βΒῃουϊά υηάογβίδπα τῃαϊ 
1[ῃ6 δροάοβὶβ 885 Ὀδδη ἀγορρϑά ουῖ οὗ ἴῃ ἴοχῖ, 5ῖηοα ἴἴ 15 αἰ δου 

80 ἴο τορατὰ ΠΩ (υ.2.); οὐ ἢ ΒΑΟΙπιδηπ γα 5Βῃου] ἃ σἤδηρα ἴῃς 
ἰοχῖ (νίΖ. ἸΏ, τυλέη 7 Τροξ α7) ἴο δάαρὶ 11 ἴο ἴῃΠ6 ἀροάοϑὶ5 ; ἴδ 6 
[οττηοῦ βυρροϑίίοη 15 [6 τῆογε βαἰἰϑίδοϊοσυ. Ῥθσῆδρϑ [ἢ]5 Ἰη6 τοδά 

κα τῇῆϊ5, “ΠΥ ὮΟΡῈ δηά ἀεϑίγα ἰ5 ἔπιβίγαϊθα.᾽" -- 20» 26 ρωδ 97 
Ξάγαϊ ἀΐδεουεγς ἐξεζζ  ϑοιμοίδίης (0.5.) δᾶ5 Ὀδθὴ ἰοϑὲ στῇ 

ψἢϊοἢ τῆς " οὗ ΠΡ] νὰ5 οοηηδοῖϊοά, ὍΤῆα νοτὺ 15 ἴο Ὀ6 ἴδκθῃ οὗ 
186 ραϑὶ οσ ὑργεβεῃῖ, ὃ8' δηὰ ποῖ οὗ ἴῆ6 {πἴαγα. {ΠΟΙ 15 15.246] 5 ῥαϑῖ 

δηα ῥγεβθηΐ 510}: ΨΏΙΟἢ τλᾶῖκο5 ἴἴ ἸΏ ΡΟΒΘΙ ὉΪ6 ον ἴο σϑίϊανα ΟῚ οὗ 
τ(ἢε τηχεαιϊθηϊῃρ οδ]δηλγ. Οἱ ΝΥ Π]Πδυβθη 5 βυρ  οϑι]Ο [ΟΣ ΟἸ15- 

βίοῃ οἵ ", ὕ.5. --- μα τὰς ουἱΐς οὐ ϑανιαγία.. ..  ετε ἃ νοζά ἰ5 
πδοάεᾷ ἴο σοπηρίεῖα ἴπ 6 ρδγα]]6] 15πΔ 85. Μ6]] δ5 τῇ6 τηθίζα, --- Ρ6Γ- 

4 (οῦ,, Ρυ. { Ἐοϑβ., Ηὰά., ϑοῆπι., Κα., Οτ. 

 Βαυοσ, Παΐῃςθ, Εοβ., Ηἱ,, ννα., Νονν., (ἢς., δα. ᾧ Εν. [ Ρα., ΟΥ. 
{ Ρυ., Ννὰ., δεῆπι. δᾷ Κζο, Μος. Ἦ Νον. ΤΙ 50 ὅ, Εν. 

δύ Εδϑε., ΑΕ, (αἱ., οβ., Ηἁ., Ρυ., Κ ἷ ε., Νον. {|| Φ, Τπεοά., Ενν., ΟΠ. 
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ἢδΔρ5 σῴῥεα» (Ὁ). ---- στιν {λέν 2γασῆδε ,γαμα]7) 3 ἤδτα ταὶρῃϊ 
Αἰσο τπθδὴ “0. “ὋὍΦ -- οοτγτυρίίοῃ οὗ ἐνεῦν Κιηα "' (76. 6.5 81 
ταῖμοσ [ἤδη Ἰἀο]δίτυ ,{ οἷ, ἫὋΦ Ἰ5, ΜΙ. 612 15. 59.--- 4πώ δε ἐμ 
εἐονιός ἐίο 266 ἦομφε] Ὅν {ΠΠυβι ται οἢ5 οὗ [6 σπαγδοῖεσ οὐ ἢ 8 
{ἰπλ65 ἃ16 ρίνεη, οὔς 6 ρῥγδναίθηςθ οἵ οσάϊ συ τμιονίηρ, [ἢ ΟἰΠΘΓ 

(συ...) τλαῖ οὗἩ δίρῆνδν τοῦθοῖγ. Εοτ ἴῃς ψοτγάϑ, ἐμέο ἐλε ἄσμδε, υ.5. 
ΤἼΘ πηρογίεοϊ τεργοβθηῖβ ἴῃ 6 δα ΌΘ ΠΟΥ οὗ [15 δοῖ. --- 414] δαμα ἐς 

γοαη αὐγοαά τυῤίλομ:} (ΙΓ. 63. ---2. Ζᾷεν αγε ποΐ ςξαήίαςί ἱπ ἐλεὶν 

ἀεαγι] Ἐοτσ ἰοχῖ, νυ. Αποῖμοσ ἀουθίι! οἰαι56, [6 (86 οὗ [ἢς 

ῬΓεροβιϊίοη ἢ Ῥεΐῃρ ὑυποσοιηθοη, (5 μανίηρ ον θην βοπιειῃίης 
ἀϊῆδτγθηῖ ; ᾧ δηά δι πουρῃ σοηηδοίίοη ἢ [6 (ΟἸ] ον ηρ οἰαιι86. 15 

αἀετηφηάςά, ἴτ ἰ5 αἰβῆους ἴο δηἃ. ϑοιῃδίῃίηρ 5 ραϊηθα ὈΥ 5ι10511- 

ταϊηρ 5 ἔογ Ὁ, Ὀυῖ ΠΟ “λὲν ταν πο τ-. ἤῴεν λίπ ποῦ ἴα. ΟΡ] 658. 
Οὐ [δϊ5 υβ6 οὗ “Ὥν, οἴ. Ὀῖ, 255, ἀηὰ ἔογ ἰῃ6 ρϑηθσγαὶ σπδγδοιογί βίο 
ἤετε δῆηττηδά, νὶΖ. ἰαοκ οὗ Ἰογαϊῖγ, πο κίεηθββ, οἵ, 4᾽ῦ 67 γ}3 τοῦ ὃ 

11}21χ΄.--- Αὐ ἐλεῖγ συ 7 τὐὴἶ γεεογα Ἴ 1.4. τεταθτηθεσ δηα ῥαηΐδὶι ; 
εἶ, 8,8 99 76. 14 ς΄. -- Λῦοτν ἠλεὶν δες λαῦς ἐμεοπιῤαςςοα “ἠἀε»] 

ζ.Ζ. ἃ5 ΜῚΓΏ65565 Οὗἁ [ΠΕΙΓ ΟΥΠΊ165, ὃ ΟΥ ανο Ὀ6θεῖ ἴΠ6πὶ ἀρουΐ 50 [Παῖ. 

1Π6Υ τα δηϊδηρὶεα. Τα οἰτπατίοη 15 ἰῃαὶ οὗ ἴῃ6 ραβδὶ δηά ῥγεϑβϑηΐ, 

ΔΑ ποῖ, 45 ϑοπια πηδϊηϊδίη, [ [6 διίατα (εἴ, 45 4 ΑἸῃ. 21} 19. τ4ὅὃ. 
ΤΟ τγοϑυϊῦ 15 Βίγοηρ)ν ἰηϊτοαυςσοα Ὁγ ποῦ. ---- Ζ΄ον ἄατύε εορς 10 ὁέ 
ὀφζογε »ι 6] Α τοϑίδιδπηθηΐ οὗ με ἔδοϊ δἰτεδάγ ρίνεῃ ἴῃ γ}. 

11. γι] (Οἵ. Απι. οἱ; αἷβο Κό. 320 ἱ.--᾽-’ῖῦχζ. 1. “Ὁ} Οὐ τε ἀϊβεγθηος 

Ὀεΐνεοῃ 5 δῃὰ 3, οἷ. ΒΒ. οοὗ δηὰφ 4ς-46; ἴπε ἵἴννο γα ἰγε]υθηῖν ἱπῖετ- 

οῆδηραά ὈΥ̓͂ σορΡγ 538. ---- αἰ) 16 τῇς δροά. δῇετν ρσες. οἴδυβε,} 885 118 σοχη- 

ΠΊΟΙ 086, Κα. 415»; οἴδπογινῖδε βοπιείῃπϊηρ 85 Ὀδδη οτϊτῖοα ὙἸ ψ ΒΙ ἢ γ δὰ 

ΟΥΡΊΠΔΙΪ ἃ οοηπεοϊΐοη (Ὁ.5.). --ο ΓΡἊ] Εξειῃ. ρ]. ἢ πεαῖ. ἰάεα ἰτεασιδηῖ; 

ΤΆλ86, Ρ]. ΟἿΪΥ ἴῃ Ρ5. γ839; Κὅ. 24ς α. --- ὉΦΡ ΜΊ2)] ΟΠίαβτα, τ σμᾶπρε οὗ 
ἴεηβο, Κῦ. 15ς.--- 3, 5327 ΟἸΪΥ υϑεἀ ἴῃ τηοτα ἰοτπλδὶ βϑρεςβςῆ. ---- 2255] Οτάϊπαυν 
186 ββοτῖεσ ἔοττω 2 οσουτβ 'π δατίϊεϑὶ ροεῖσυ, Αὐῆοβ ἂπᾶά Ηοβεϑᾶ; υ. Βεῖρρϑ᾽ 5 
“ϑίυαγ οὗ [ῃς [786 οὗ 20 δηά 330 ἰπ ἴδε Ο. Τ.,᾿" ἴῃ «δερεΐδς ϑήμαϊες ἐγ λ7οιοΣν 
οΥ Ὧν. Αοάμί, Βειϊη, 1897, δηὰ ΒΌΒ. --- 95] (Οἱ. Κό. ,χ89ω νΒο βυρρεβίβ 

Ὧν, ἃ. " εΐῃρ ἀτορρεά δἴϊεσ "Ὁ. 

8.-1. Χεῤεηίαηες ἰς ἐψιῤοςείδίς, “6 εἰϊμαξίορ ἴς ἀοῤεζξ:. 

8. ὈΓΡ2] (ὦ Πα5 ποὰπ ἴῃ ρ]. Ἐπ. ὉΠ 2 οἱ Ρα5815 οἵ ζ γγΓ 5.103. --- ἹΠῸΦ] 
Ἐεδὰ νὰ γε. ἸπφψῸν (3ο Οοτίὶ, 53»2., Να]., Νον., Ματῖ); δυΐϊ οἕ, Οεἰ. -- 

4 (4]., Εοβ., Νονν. ἢ, οὐ αἱ. Τ7]δ6γ. Ὑδεοά, Τα. Νον. 
ᾧ Μδυ., Εν., Ηἀὰ., Ρυ., Οτ., δυ55.  οκ., ΗἸ. 
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190] Φῷ, Θ., Ρ]., δαὶ 5:1 σοπρίγας ἰξ δα οὐ). οὔ χιον'" (58ο Ἐπ.). --- ὉΠ ΦΠ921] 
55. σοππεοῖβ ν] ρτεσεάϊηρ., - ὉΣΦ7 86. Ἰοΐῃβ ἴο [ο]]. νγεσβε δῃὰ τεδ 8 ὈΠνἽΨΦ. --- 

4, ε., Νον., απὰ Μαζί! ἱσεδὶ (5 νϑῖβε 85 ἃ ρίοββ οὐ ν.δ, ψ ῃ}Π[ς Οεῖ. νουἹὰ 

Ῥίαςς ἰξ αἷεν νι, ΟΑδϑ. ϑβυρροβῖβ ἴῃαϊ ἰξ ἴδετε Ὀς ἃ ρἷοββ, ἰἃ Ὀδρίης στὰ 

ὨΩΦΝ. -τ᾿ ὈΟΝ)Ὸ 55] ΤΏςβε ψοτάβ, [0]]. 45, ατε ἴο θὲ οοπηβοϊθὰ ψ]Ὼ ὈνΨ οὗ 
ν.ὃ (50 Ηουΐβπια (74 7.ὄ ΙΧ. 62),  ε., Νον.). Οοτῖ (7Δ7. ἀπὰ 2»ε.) τεδὰς 
ΘΒ Ὁ ὉΝ5 ΟἹ δα5ἷ58 οἵ Ε΄, εἰς τὸ μοιχεύειν ἐκπυρούμενοι. ---- ΓΟΝῸ 2] 

καιόμενος εἰς πέψιν ΞΞ γαρπο (Ν0].); Ἔ΄ τωμεεόμσως α εοφμόρεε. Ἐδδὰ σι Οοτῖ 
(747. δπὰ 2».) γρν ὉΠ 3 (50 γε. Να]., Νον.» Οεἴ.). Νεν. πρνο Ψ2()). 
ΗΔ]. ΠΡΝῸ “3. -- 2} (ὦ κατακαύματος; Ὦ, εομόωμεζίο. ΝοΪ., [ΟἹ]. Οχαρε, οοσ- 

τεςοῖδ ἴο καταπταύματοςς ΟΑΒ. βυρρεβὶξ ΓὩΠ ΨΦΝ 88 οτίρίπαὶ ἴεχὶ οἵ ᾧ. -- 
ΡΟ] (ὃ ἀπὸ τῆς φλογός ΞΞ “730 (80 αἰΞο Οοτί (71 7. διὰ Ἵν ψαὶ]., Νον., 

Οεἰ.). Ψῷ,  ανινιας. 42 ἰδδορδο «ὁ; Ἐ δαμέμλεν: εἰνίίας. Ἐ’, πρὸς ὀλίγον 

ἡ πόλις. ΟΥ, Ὑγ3πε (7). Ηδ]. ὝΨ39. το σοι Ἡ ρχ2 Φ9Ὲ] ᾿ ἀπὸ φυρά- 
σεως στέατος ἕως τοῦ ζυμωθῆναι αὐτό; Ὁ “..5ὁ..5 ἴδοὰ ιωως, «οὐ; 
ΖΦ ν»οπὶ κὸ κυ σῦο 7; Ἔ ἃ ερ»ερεῖχέϊορς ͵, γε ἀοηπες Κρ εεηα ΕΜ’ 

Ἰοέμη:. Ἕχ., ΟΥ̓͂ ΠΟΤ ΡΔΙΒΟῺ ψἱ ν.ῖ 6 ὅβ, νν ϊο ἢ 6 σο;βί Εἴ ἃ τορεϊ ἰοῦ οὗ 1815 
γεῖβ6, βεῦυτεβ ἴδε [0]]. [εχὶ : ὉΡῸ ΓΛ2 ΘΝ ὉΓΘΝ Ὅ30 ΠΡΞ ὉΝ ὍΣ Ἴ0Γν ὈΣΘΝῸ ὍΝ. 
ἀνμε ἰγᾶπβροβεβ δῃὰ τεϑάβ: “ὩἹ “Ψ" πρὶ ὌΝ Ἴ: οἷ» ὉΠ ὝΣ ὌΠ ᾿Λδρ. -- 
δ. ὩΣ 99] (ὦ θοϊῃ πουπϑ ρὶ.; 45 24 πουῃ ρὶ.; 50 τῦδῃν Ηεῦ. Μ85. Οοτῖ 
(71 7.) βυγρ. 0} (δὰϊ ἱπ ἔνε. ὍΝ) Ὀϑῦ5. Βα. τεϑὰβ ὈπρΟῸ δηὰ ἴακες 
Ὁ)» 85 ἃ οσοτγαρίίοῃ οὗ βοῦς βοῇ νῦ. 88 “ΠΟΥ δᾶνε εἰυρεβεά, " Οεδγάδεγ 
Ομ. Ὁ." 88 ἃ αϊζίορ., " ατίβίῃρ ἔγοιη ργεοεαϊηρ 1 δῃὰ Ὁ ἔτγοπι ἴο]1, Ὁ. Μαπῖὶ, 

ὉΠ δὰ Ξ)ΥὙΡῪ ἔου ΝΎ. -- ὑπὴ] (ᾧᾧ ἤρξαντο; 50 95Ἐ - πῇ (580 αἷϑο Παῖδο, 
Νεν. Ηἰ. Ἡουϊβπι8). σε. Ὀοηρ (Ὁ). ΗΔ]. πῦπῇ (50, ἱπάερεπάθηι, Οατγά- 
ηεγ). Οεῖ. 25). -- ΠῸΠ] ὦ θυμοῦσθαι; 98 αἰ80 Βαᾶνα ἰπῆῃ. (5ο αἷἶςο Ὠαῖϊῃς, 
Νεν,). Οτν 7» γρπρ (80 Οεῖ., Η4].). Οατγάπεν, Ἰθπ, Μᾶϊες (.5.1΄. 1904, 
Ῥ. 125}, 1) ὈΓ ὉΠ. “τ Ὁ ἼΦΌ] 45 Ῥοῖἢ ννοτὰβ ρὶ. Οὐ.) δ ( ἢ). Νε. ἀπά Νον. 

οοπϑίάετ ἔμεβε ἀπά [0]. τγοτὰβ οοττυρί. Οεῖ. ὈΣΎΣΙ γι χΌΝ. Οοτῇ ςοππεοῖβ 
ἼΦΟ νὰ ῥγεσεάϊηρ οοπίεχί. Βα. ΠΧ ἣν νγϑϑο(ῦ). Οατάπες ϑιυσρ. ὈΥΣᾺ 

ἴον ἴῃς ἰαϑῖ ψοτὰά. Ἐδάβ)οῦὉ οτι. νβ.ὅ 7 88 ἃ τῃυρὶη δὶ σὶοββ οὐ νϑβ8.8: 4, --τ-. 120} 

(ὦ ἀνεκαύθησαν; Ὁ τῶ Ξ- ΠΡ (5ε0.); Ἔ αδῥίιεσυεγ μη, ᾽Α., Σ., Θ. ἤγγισα». 
Ἐσεδα, νὴ Φὥῦ, γ»8 (Νο].). Οδρρεῖϊυβ8 Ἔχρίαἰμεὰ ὃ 85 -ῷ )π; Οχ.ΞΞἙκΞπῷ; 

Βαυοῖ Ξῷὸ ἸδΣ, Μ|ίοΒδοΙ 5 τεδβ ᾿2 (30 Βδοκεϊ, Νεν., ΝΝΕ5.). ϑοδοῖνς (οἰϊεά 

Ὁγ Ν ε.), 31} (80 (Βε., Ῥετῖεβ (41παδρζέρε, 32), Υε., Οεῖ., Νονν.2). Ματγί, 
πτῷ. Επι.. σοπβί εγβ ἰδ ἃ σοτγτυρίεα σογτεοίίοι οὗ ἴῃς [0]. Ὁ ν. Οοτῖ δπὰ Ναὶ. 
οοππεοὶ ἢτοὶ ἔνο νγογάβ οἵ ν.δ ὑπ νι . πτ 0239] (Ὁ ἰγϑῃβ). Όγ ρὶ. δπὰ τηβϑῖκεβ ἰϊ 

δι). οὗ Ἰ2 7. πο 3 Ν2} ὥὸ ἐν τῷ καταράσσειν αὐτούς, Ἰοϊπὶπρ ἢ ἴῃς (ο]- 

Ἰονίηρ (Νοϊ., οἱ], Βαϊγάϊ, οοττεοῖβ ἰο καταρᾶσθαι, ΜὨϊΓςἢ ταρτεβεηϊβ δὴ 

οτἱβίπαὶ ὙἼΝ); 45. «οσιϑξλοσ; Ἐ᾽ εμνε ἐμσίἰαγείμν εἰς; ᾿Α,, Σ., Θ. ἐνεδρεύειν; 

Ὁ ΛΠ ΔΌΞΩΝ3. ϑοβοτῦ, 2 2 (80 (Βε., Οτσ., Ρεῦῖεβ (41παδεξίερε, 37), Μευ 
Νον.3). Εαυ, Ὁ3 3. Οεοι. ΠλΊΚΡ. Ματιὶΐ οπι. 858 ρίοβϑ. --- 9. ὥῦ ἰτεεῖγν, ὕπνου 

. ἐνεπλήσθη. Ηουδίραηϊ, Ἰῶν (50 Βδιίοδετς, Ν᾽ .). ΕὟΕΒ. (ῥγοῤλ. 413) 

εεξανὴ ἰϊ 88 ΞΞ 1Φ}". --- ὍΠ0Ν] Κεδὰ Ὅπϑν ψἱἢ 56 εοσιγιεῦ; 80 Ζ διὰ πιδγ 



ὟΙΙ. 3-4 295 

Ηδεῦ. Μ88. (8ο ᾿αῖδε, ΝΝᾶ., Ηουίϑιια (717. 1Χ.), 5οδα., Γβε., ΝΆΒ. 

(ΡνοῤΆ. 413), ΝΥ ε., Ναὶ., Εα., αυ,, Νον., ΟΑ5., Οεἴ., Μαγι). (ὦ ᾿Εφράιμ 

(ϑ38ο Νεν.., 6τ.); ἘΞ ἐοφμεης ἐος; ᾽Α. ὁ πέσσων; Θ. ὁ πεσών; Σ. φ1:1ο» 
αὐτῶν. Οοτἵέὲ (717. δηὰ 2 ι.), ὍΝ. --- ΨΏ ΜΠ 02] (Ὁ πρωὶ ἐνεγενήθη, 

ἩρΙθη: Νον.. 3.-ΟἈἾ. Επ. οἱ. βτδὶ ἴμγεθ ψογάβ ἃ5 ἃ τερεϊϊ του ἔτοτα 

--σ τι ὑ3Ν}] δ κατέφαγεν πύρ; Ἐυ. ὧδ ΤΠ ΟΝῚ, --- 502] Οτ. 5», 

3. 75 ἠλεῖγ τυἱεξεύμεςς ἐὰέν σποίΐμέ ζίμρε] Ασοοταϊηρ ἴο δῖ 
(86 εοὔδτρε τηδής 15 ἰμᾶὶ ἴὴ6 Ὠρῃοϑδὶ δυϊμογίτ65, ἴπΠ6 τόγαὶ ῥϑζ- 

βΒοηδροβ, ἱηάυΐϊρα ἴῃ ἴῃ6 τηοβὶ 56 5:14] Ὀ]ΘαϑΌγαβ ; ΟΥ ἴπδὶ [ἢ 6 

Κίηρ ἰ5 τεὐοϊοεσ ὦ ὉΥ τῇς νἱοϊθῆςα ῥτδοίϊϊβεα δῃᾶ Ὀοαδϑίβα οἵ (ςἕ. 

15. 3) Ργ. )οῦ" 3) Όγ δὶ5 βυῦ)οςοῖθ. 7 [{ ἰ5 Ὀδίῖοσ, ἤοψψανοσ, ἴο γοδά 
(εὖ. 8.12). «γ»οΐρέ (υ.5.)}; τὰς τῃουρῆϊ τη 15 ἴῃδῖ οὴς Κίῃρ δίϊοσ 
ΔΙΗΟΙΏΘΙ σοιηθ5 ἴο ἴῃς τἄτοὴς τὨσουρῇ δοῖθ οὗ ψιοκεάηθθο δηᾶ 

ΟΥΏ6. --- 4π4 ἐπ ἐλεῖγ φεαελεέγίες, 2γίρεςς] ϑεογοῖ ἰηῖθρας, ἰη- 

νοϊνίηρ (αἰ ]}6ϑϑηθ655 ἴο Ὀοϊῃ [εἰϊονγττηδη δηα (σά. --- 4. «δέγμεξ 
ζέεν αγε αὦ ααὐμέϊεγεγ:} νὶΖ. Κιηρ, ῥγίησθβ, δηάὰ ρδορὶθβ. Τῇαϑβε 

ννοσαβ Ὀοϊοηρ ἢ ἴῃ6 ῥγεοθάϊηρ νεῦβα 85 ἃ Οἰσουτσηβίδη 14] ο]δι56. ἢ 

Εοτ Οοτῖ᾽β τϑδάϊηρ, ζ.5. --- 7Ζλεν αγε ἄξε α ὀμγηΐμρ οὐδη τυλοσέ 
δαζεν»] ΤὭοθε νψογάβ, ἢ [ἢ τοτηδίηοσ οὗ ν.᾿, ᾶθὸ ἃ ρἷοββ ἴο 

ν.. ὃ ΤῊΪΒ ἰ5 ἴῃς Ὀδριῃηΐηρ οὗ ἃ πεῖν βϑηΐθηςσο, δηά [5 ἐϊϑιτὶ- 

Ὀυϊοη οὗ Ἰειῖοῖβ (2.5.) ἀνοὶἀ58 ἴῃ 6 βογίου αἰ που  γ οὗ ἰγθδίηρ 
ὝΣ 85 (δ ]Π1η6. --- Οδαφο ἢ “7 μ τὼς ἥαγι6)] ἰὐϑῖὶηρ ἼΘΙ (ου 
ὝΡΩ. | --- Ξγονι 116 ζηπεαάϊΐηρ οΓ 26 ἀρμρὰ μηδὲ ἐς ἐξαυεπίηρ ) 1.6. 

ἀυτίηρς ἴῃ6 Ροποὰ ἴῃ ψῃϊοῇ ἐεστηθηϊδιίίοη ννὰ8 ἴδἰηρ ΡΪᾶςα. 

Μυςἢὶ νατίδιοη ἢα58 τίβεη ἴῃ τς ἱπίετρτγείϊδιίοῃ οὐ ἀεῖδὶβ : διρ. Επν.,) 85 τῆς 

ὈΔΪΚοΥ τοϑῖβ ἔγοσῃ ἤθδῖϊηρ ΟἹΪΥ ἃ 5δοτζί {ἰπ|6, 2.6. ΨΨ Ἐ11|6 ἢ 8 σογῃρε]]δά 80 ἴο ἄο 
(νἱΖ. ἀυτίηρ ἴῃς ἔενν πουτβ ψ ῃἰο ἢ ἰηΐογνεηε Ὀεΐνψεε ἴῃς Κποδάϊηρ οὗ ἴδε 
ἀουρἢ απά 115 ἐευπιθηϊδιίομ), 80 ἴῃς τυ]ετβ ταϑί ίγοτῃ ἱπῆαταϊηρ ὑΠεῖσ Ραββί 5 

ΟἾΪΥ͂ Ψ ὮῈ ΤΠ ΕΥ̓ τοσυροτγδῖς τΠ οἷν βίγεη σι ἔου πον ρ]θαβατοβ (380 Κδ5., Ηἀ., Ρυ.). 

ΟΙδΒεῖβ υπάαετοίδηα ταὶ ἴῃς ρτεδίεϑι ἢεαὶ οὗ [Π6 ονεῃ ἰ5 ἔγοπι ἴῃς Κηδδάϊηρ οὗ 

τῆς ἀουρὴ ἴο 115 ἰεανθηΐηρ, Ὀδοδιβε τεΐαβε, ποΐϊ ννοοά, ἰ8 υϑεᾶ ἴον ἔπεϊ, δηά 

δος Πουγβ δτὰ πεοάδά ἴο βεουζε ἴῃς ρτεαῖοϑδὶ ἢδαῖ, ἀπα [δὶ ἴο ἴῃς ἢεαδῖ οἵ τς 

Ῥετὶοὰ ἰβ8 σοτηραγεὰ [πεῖν ραβϑίοη (ΚΙ., (αἱὶ., Παῖῃε, Βαυεσ, Εοβ., ΝΝ ἃ., ϑ.Βη.). 

ϑόῖῃς ἀεπίγε ἴο δ᾽] εροτίζε ἴῃς βαϊεπιθηΐῖ ΟΥ̓ πιακίηρ βγδεὶ ἴῃς ἀουρῇ, ἴῃς Κίης 

186 Ὀακεῖ (οἴ. σεῦ., ΗἸ.); οἴδειβ {ΠῚ }κς τΠαἴ δοῖυδ] ρειβοῦβ δηὰ Ἄνεηῖβ δῖα 

ΦΟ(Πο,., ΟΑΞ5. Τ Βαιιοσ, ἔοϑβ., Ρυ., Οἵ. 

Ζ 5, Ἡουΐξπια, ἮΝε., Οοτὶ (ν.:.), Ν4]., Νονν. 
ᾧ ΤῊΪ5 ἀρρθδτγϑβ ἴγοτῃ (4) ἴῃ τερεϊἰοη5 ἱηνοϊνεὰ ; (δ) τῃς τεϊδιίοῃ ἴο ν.6; (ε) τὰς 

1:56 οὗ 09 (ν.2.). Ι͵ ὅο δ, ΟΑΞΒ., εἶ αἰ. 
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τείεττεὰ ἴο, Ὀυΐϊ [μὲ [656 ἃ πον ὑπκηοόνῃ ἴο υ5 (6855). ϑοπια ταῖς ἴδ 

ὅτε τοργοβεηῖ ᾿αϑῖ,  Ἀ116 (ἢῈ ονθῶ 15 ἴῃς Ὠεατῖ; ἴῆυβ: “ἌΒΠε Ὀδῖκεῦ σεᾶβεβ ἔσοσζω 

πα] ρσ ν ἤεὴ ἴδε ονθὴ [85 τοδοῃεά ἃ οοζίαϊη Ὠεαῖ, δπὰ ἴἤεη ἣς ἰεᾶνοβ ἴδε 

ἢγε ἴο ϑιηουάοτ, {1} τὴς ἰετιηοηϊαίίοη οὗ ἴπς ἀουρῇ ἰ5 σομπιρ]εῖε, ἀμ ἃ ἔτεϑἢ 

Βεδίηρ ἰδ Ὠεοαββᾶσυ. 80 δῆεγ ραβϑίοῃ Ὧδ8 οὔσε Ὀδδῃ ρταϊ βεά, ἴἴ βιηου εἰς 

ἴοτ ἃ ἴἰπιθ, Ὀαϊ ἰ5 αἰζεγννατὰ Κὶπα]οὰ ἴο ἃ ρτεδαῖεσς δβεαΐῖ ἴδῃ Ὀείοτς, ἤεῃ βόσης 

αἰἰγαςεῖνα οὈ]δοῖ σοτλδβ νἸὨϊῺ 115 ταησς ᾽) ((Βε.; 50 Νον,.). 

ὅδ. Οπκ ἐἔφΦε ἠαγν οὗ ομγ ἀΐηρ Τλεν αγε ὀεέοηις σἱοξ] ὩΝ, τὸ οπ 
ζλε ὅαγν, 8 Ὀθθὴ οὔ τἰθα 85 ἃ οδ586 οἵ αἰ ορταρῆγυ (Ὁ.5.) ; τεδα 1ἢ 

τῆς ΡὈἷυγαὶ ; " ἰγδηβϑιαϊθα ὧν σαν, ἵ Ἰηϊεγργεῖθα 45 ἴπΠ6 ἀδὺ οἡ ψῃἹο ἢ 
της Κίηρ 5 σἤοβεῃ, ᾧ ἴῃ 6 δηηι4] οσοτοηδίίοῃ ἀδγυ, ὃ ἴῆς ὈιπΠάδν ἢ 

(Οῃ. 4οὉ; εἴ, Μαῖ. 142), ΔῊῪ ἔδϑεῖναὶ ἀδγ δρροϊηϊεα ὈΥ ἴῃς Κίηρ, 

--- ἰῇ ΔῺΥ (ᾶ56 ἃ ἀδΔΥ οὗ σᾶτουβα]. 55, οὖσ Κίηρ, 85 Ὀδεὴ τεδὰ 

ἴῃ ΡΙυγα]. "5. ὍΠΗ, 2ῖεν αγε δεεονμς σἱεξ, οὐ ἀαῦυε »ιαάε ζλφσεῦυες 

“ἸΣ 15 ἴο θὲ ἴδίζθβη ἢ 2γέπεξς 85 ἴδε δυῦ]εςῖ ; [7 οΟἸΠΕΙΒ ἰγοδῖ ᾿ξ 85 

ἃ οςδυβαῖϊνα Ξξ [ΠΏ6 γ πηδάθ ἢϊπὶ (17.ς. [Ὡς ΚΙπρ)ὺ 5'οκ,; ξξ οἵ ἀδγῖνε 1ἴ 
ἔτοτὰ ὉΠ, Ὁ φγοζαριε, ὃ οὐ δερί». || ---- ΖᾺε φγίμεες, τυ )ευον 7,» 
το] ΤῊΣ τοϑαϊὶ οἵ ἀγαηκθη σαγουβαὶ. ΜδὴΥ στεηάεγ ἡγογε Ζὴξ 

λεαί οὐ τοίμε,; 44 ὃὕυϊ 11 15 Ῥεσῆδρϑ βίτοηρεσ; οἵ. ΜΙ. τ ,χ,.5 55 Οἵ 

ὯΟ ναΐυθ ἰ5 [6 βυρροβίίοη, ΓΤ (οἴ. στ. 21.) Ξξξ Ὀοϊ]ε5. ]}}] οὗ 

νῖηθ.711 --- ,7ὲ εἱγείλεα Τογίὰ λὶς λαπά τοῦὰ ἔροσό γεὔσευς) ΝεΥΥ 

ἀϊῆςυ, ροσμδρ5 τ ροββίθῖα, ἴο αηἀογβίδηά. 1} Κ..5. ἴοσ βυξρεβιεά 

τοδάϊηρβ, ποῆβ οἵ ΨΏΪΟΝ 15 βαιςἰβϑίδοϊοσυ, Ἴχοερὶ ρεῦηδρ8 ἴδμαϊ οὗ 

Οατγάπεογ, ψῆο τοαάβ ὈΣ ἴοσ Θχχϑ. ϑοπὶα Κιπά οἵ δϑβοοίδιίοῃ 

ΟΓ ἔδυ! ]αγ!ν δὰ5 ῬΘΘ βΈΏΘΓΑΙΪΥ υπἀοτϑιοοά, εἰ Πεγ ἢ ἀππηκίηρ 

5 ἃ, 
Ἐ 80 Οοτῖ (Ὁυ.:.) νοβ6 ἱἰγαηῃβϑιαἰΐοη οὗ ἴῃς νεγβε Ἶβ5: “ ΒΥ ἀδὰγ ἴῃε ῥυΐποεβ τα μεῖς 

Κίηρ εἰς; ἢδ ἰ5 ἱπῆαπιβὰ ἰπ ἰοῃρ 5υσοεϑϑίοῃ νὰ νΐηο, ἀπ Ὠοϊάς ἔοτἢ 1 ἢ 

ΒΟΟΙΏΘΙΞ ΨΏΘΏΘΥΟΙ ἴΠΕΥ ΔΓΕ ὩΘΑΓ Ὠἰπι. ΤῊΪ5 Ἰοΐη9 ἼΦΌ ν ἢ 2γεζεα κ᾽ οἴαυδε, δηα 

οομηδοῖς 12 12) οὗ ν.δ ψἱἢ νι. Αραίηϑβί (ἢ15 τεπά οτίηρ Νον. υτρὲ5 ἴη6 πιεδηίϊηρ- 

1655 2" ΨὨΐοῆ ο8115 ἔογ ἃ οοηϊταβίεα ποῦν; ἴῃς αἰ βΊοΝ οὗ ἀπαοιβιαπαάϊηρ ὍΠΠ; 

ἴη6 ἀπυδυδὶ ροϑίτοπ οὗ 1.) ΓΌΠ 85 Οὐ. οὗ ἼΦΌ ; ἴῃς τιι586ὲ οὗ ἼΦΌ ἴῃ βιοἢ ἃ ςοῃῆεο- 

ἰἰοη; ἴῃ πηραπίηρίθβ8 ἸὩ 121 δῃὰ ἴδε νεῖ ἀουδα! υ56 οὗ [π6 ρῆταδε “Ὁ Ὑ ἴο 

ἀδηοῖο τῆς ἰάοα οὗ ροοά [ε]]οΝ 5 ἢ. 

1 Βαδϑῆϊ, ΑΕ, ΚΙ. ὁ (ὶ]., αοῦ., Ος. Ι Βαιογ, ΝΝὰ., ϑοῖπι., Εν, ΟὨς. 

{ Μδγζοκ, Εοϑ., ΗἸ., 5΄π|. “ὦ ΘΚ, δηά τηδηγν ἩςΌ. Μ55. 

Ἡ Βαϑῆϊ, Βαιιοσ, Εοϑ., Ενν., Οὐτ., (ῃς,, ΝΥς., Νονν. ΑΕ, ΚΙ, Ῥυ. 

δῇ σεὈ. {Π| 558, Ηἰ., ννἃ., δ αἱ, (υ.:.). 
44 Βαςξῆϊ, σεὺ., Εοβ., Ηἰ., Ηὰ., νΝνὰ., ΟτΥ., (ῃς., ᾿νε, δοὴ Ἐν, ΟΑϑ. 

ΗΠ ΔΕ, ΚΙ. (Διὶ. ΤῊ: Μαπὶ οἱ. δδ ἃ5 ἃ οοττυρὶ ρΊοβ5. 
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ΠΟΙΏΡΑΠΙΟΙΒ (οἷ 1 5. 2277 Εχ, 23.})," οὐ ἢ σΟηΒΡ γαΐοσβ ἴῃ ἃ ἰδν- 
1655 ὑτοϊεοῖ. 7 ὙΠ] Πδυβθ σοηβίοὺβ 1ἢ]5 ἃ γσοίδγθηοα ἴο ἴῃ 6 οοῦ- 

ΒΡΊΓΔΟΥ ψὨ]οἢ Ταϑυϊ δα ἴῃ ἴῃς ἀξίη οὗ ἴῃς ἰαϑῖ Κίῃρ (ΟΥ ρευῆδρϑ5 
τῆς Ἰαϑοὶ γίραΐς Κιηρ)ὴ. ΤΒα οσςαβίοη ἔογ ἴῃ 6 τυ σα οσ νὰ5 ἃ Ὀδῆ- 
αυεῖ ρίνεη Ὀγ ἴῃ6 Κίηρ ἴο Π15 Ῥτίηςθβ, δηά ἴῃς σοηβριγαῖουθ ΜΈΓ, 

Ὡοΐ τπ686 8816 ὈΓησθβ, Ὀυϊ βοῆς ἀητηθημ!Ποηδα ᾿ηάινίά 415. --- 

6. 20» ἄξε απ ουεη ἐλεῖγ λεαγίς ὄμγη τοῦ λεῖγ ἐπίρεηρ) ΤῊϊς 
ἰτδηβἰαϊίοη (τοδάϊηρ ἸΩΞ οἡ δα515 οἵ (5 ἴοσ 53.) (τη 565 Δ ὃχ- 
ςο]]εηϊ 5656 ; βοιῃθίῃίηρ ψὨΪΟὮ σδηποῖ ὃς 5α]ὰ οὗ 487, ἴογ ψῃϊοἢ 
ἴΠδτα ἤᾶνα Ὀ66η Ρτοροβϑά βδϑνεσαὶ ἰηϊεσργεϊδιὶοῃβ (6.9. [ΠΟῪ ῬγΘράγα 

ὈΘίογεδηά, ᾧ ὈΓηρ δᾶγ [εῖγ ἤδατῖ ἴο 6ν}] ψγοῦκϑ, 8 ἴυτγη, [ πλάκα 

ΠΟΑΥΪγ Κὸ ἢ πᾶνε πδάθ τοδαγ ; ἢ ΠΟΥ ταν ποῦ, Κ6 δὴ Ἤνθῇ 15 

{Πεῖγ μεατγῖ, εἴς. ; ΤΊ ΠΟΥ ἄγανν ἤδᾶσγ τοροῖῃογ, 2.5. Κίηρ δηὰ ϑςοῆς 

ΟΙΕ; 1 ἴῇδγ ἤανα ὑὉσουρδξ ἴΠεῖγ Ὠδαγὶ Ἰηΐο ἴΠ6ΙΓ δι 5 85 Ἰηἴο 

186 ονβϑῃ, οὗ, [υ. τοῦ Ρ5. οὐδ; ὃ8 ἴπ6ὺ μάνα ἰαϊὰ {πεὶγ ουγϑίηρ ἴο 
(εὶς ποατί ἃ5 ἴο 4η ονξὴ ; {||} 6} πᾶν τηδά δ {Π6]Γ ἢδαχῖβ |Κὸ δὴ 

ονθῃ ΜῈ {Πεῖγ Ἰηϊρυηρ 4 4), ΠΟΥ οὗ πιοβκῖ οὗ ἴῃς οι η δι 5 

βιιρρεβίοα ; 4.9. “ἀεῖγ ἐππτυαγα ῥαγή ἴς ἤξε απ σύεη, ζιεῖγ ἤδαγί ὄμγης 

ἐμ ἑάλονι, "5 7 ἤἄξε αη οὐδῦ ἐς Τλεῖγ ἀσαγί τοὐζλτη Ἰάσονι, ὙΥ7 

ρον» “ἀεῖ» ἱμιυαγα δαγί ἴς ἄξε ση οὐδ, ἐλεὶγ ἀσαγί ἤξο α ςριοζέ- 

λοί 1} Τῆς 5 ἄοδϑβ ποῖ σδιτΥ ἴπ6 ᾿μουρῃς ὈδοΪϊκ ἴο ν.᾿, ὃ ὃ ὃ ὯΟΣ 

ἄοεοβ ἰδ σοηησοῖ νι ἢ οχχῦ, {{||}ὀὈὰαϊ βοῦνοβ 45 δὴ δϑϑονογαῖϊνο 

Ῥατίοϊο. Τῇ ἱπουρῇῃϊ, ἴῃ ρΘΏοΓαὶ, 15 τηδὶ οὗ σοηϑρίσγαου, ΜΓ ἢ 

15 κΚορί βεογεῖ ψ ἢ 116 1ἴ 15 πηδίυσίηρσ, Ὀπὲ ῃΙΟἢ δῖοσ ἃ ρεσ οὐ Ὀγθακβ 

οὔ. ΤῊΘ ηἰρῃξ 15 ἴῃη6 (ἰπ|6 ἔογ ἀδνοϊορπηθηῖ ; ἴῃ ἴπ6 τηοτηΐϊηρ ἴΐ 

Ὀεσοπλθ5 ΡυΌϊς. ΤΏΘΓΟ βθθηβ ἴο Ὀ6 ΠΟ 4515 οσ ἴπε δἰϊετηρίβ οὗ 

ΤΑΔΗΥ Ποϊητηδηΐϊαίοῦβ ἴο σοηηδοῖ [15 ἰαηρταρο ψΠΠ ΒροοΙῆς ο45565 

ΟΣ δνεηῖβ; {{{|ἰὮἢὲ γϑίθγοῃοα 15 γαῖ οσ ἴο [ἢ 6 ΤΏΔΩΥ ΠσΟΠΒΡΙΓΑΟΙ65 δπα 

τηυγάεῖβ (ο] ον ίηρ [ ἐσοθοδτῃ 11.555 5. ο  πίρλΐ ζλοῖν αηρε» ςἰξεῤε] 

ὙΠ} ὩΠΕΝ, ΟΥ ΒΚ, ἰηϑῖοδα οὗ Ὡπιδὶς (υ.5.). ὙΠ ΕΓα 566 ΠΊ5 ὯῸ Ὡ6665- 
511 (οΥ σῃμδηρίηρ ἴῃ6 τοχὶ ἴο τεδα Ἅφριοζός {{7 (υ.5.) ἰηϑιοδά οἵ εἰζέῤε. 

ΤῊΝ δῆρογ ἰ5 ἰῃαὶ οὗ ἴὴ6 σοηϑρίτγαϊοῦβ ἀρδίηβῖ ἴο56 ΠΟ 416 ἴο Ὀ6 
{πεῖν ν] οἴ τὴ ; [ἢ]5 5'δθρβ. ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 ῃϊρῇῃϊ. -- )7ἔκν Ζὰὲε »ιογπΐηρ 1Ζ 

Φ Ὠαδίῆς, (α]., Εοβ., Κα. ννᾶ., ον. Ἐ ΟΒοα., Ννε. ὁ Βδϑῆϊ, Κα. ἐὁὙ ΚΙ. 
σεῦ. 4Εὥν. βΡυ. Ἡ 5.π|΄ τ Βδιομογ, ϑοῦπ. ῥήῥ Κε. {{|{Οτ. 

“1 σΑ8. 85. Θοῃοστ, (οἰϊεὰ Ὁγ ΚΝ ε.), ε΄ αἰ. (..)ὺ ἬἜΤΕ.. Πτςτοει, 
δ 5ίπι., Κα. {1} Ηἰ., ννὰ., δὐ αἱ. 444 Ηἰ., Ἐν., Οτ. 
φοοῦ Πος., Ηά,, (Ὡς ννε., Μαιὶ, ὦ“ «. τῆ ϑυρ. Όγ ΝΈΒ., δἀορίεὰ Ὁγ (δε. 
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δέαξες ἄξε α ἥκσνιε οὗ ὅγε. ---Ἴ. ΑΖ οὗ ἑάδνι ρἰρτυίηρ ἄξε απ οτϑη] 
ΤῊ! 15 οἰ ΠΘΓ Δ ΘΟ ΟΟ5ΒΑΤΥ ΓΟΡΟ. ΙΟΩ του ν.ἡ, οἵ 1{ ν." (Ὀερί πηϊην 
ΜΠ ἸῺ5) "5 ἃ ρίοβϑβ (7.5.), 1ἴ γαϑυτηθβ ἴῃ ἃ βίῃηρὶ 6 ἰἴης ἴπε τῃουρδὶ 
ἜΧρΊοϑβθθα ἤρυγαῖίνε!ν ἴῃ ν.5, Ῥγαραγαδίοσγυ ἴο ἴῃ 6 ργεϑθηϊδιίοη οἵ ἴδε 

βδῖη6 ᾿πουρῶϊ ἴῃ ᾿ἰἴεγαὶ ἔοσω. Ὅῆε ογάογ οὗ ψογὰβ βϑῆονβ ἴῃδϊ τῃϊ5 
οἴδυιδα 15 β θοσάϊηδία ; 1 ἜΧΡΓΘ5565 ἴῃ6 οσοδϑίοη οὗ ἴΠ6 δοί!οἢ5 ποχὶ 

ἀεϑβοτ θεά. Τῃα δητγα ΡΕΟΡΪῈ σε γοργεβοηϊοα 45 δε ἢ τὰς 

Ῥᾶϑϑίοη οὗ σοῃϑρίγδου, ἃη ἃ σοηΒΘα ΘΉΓΙΥ ---- ἐἀέν ἀευον ζλ 61» γμέξγε] 

τ νὴ} Ὀ6 τοιμοιροσγεα τῃδὶ ἴῃς γεῖρηβ οὗ Ζεομαγίδῇ, 5Π4]1ὰπ, Μεη- 

ἤει, Ρεδκδῃϊδῃ ὑοῦ σοϑρθοῖνοΙΥ 51χ τποηῖϊῆ8, ΟὴΘ τηοηϊῇ, 51χ 

γξᾶϊβ, ΟἿΘ γεᾶγσ. Τῆθθ6 ψεῖα ο] οννεὰ ὈὉγ Ῥεκδῇ (ϑὶχ γθδαγβ) δῃά 

Ηόοβἢ δᾶ (εἰσι γεαγ5). 1ῃ ἴῃς ρετγοά οὗ δρουϊῖ ἔννθη γδᾶγβ δἷχ Κίηρϑ 

8δῖ Οἡ ἴῃ τἤτοησ ; οἔ, 2 Κ. 15. Τῆαδ ἴογῃ Ὁ ΘΘΦ, σΟΙΏΠΊΟΩΪΥ τθῆ- 

ἀετοὰ γἡμάρες, ὮΘΓΟ τηθδῃ5 γωέσγε, 1.6. ἴἸὴ6 ΠΟΌΪ65, πο] αϊηρ Κὶηρϑ 

δΔηὰ ρῥτγίημοθβ. [{|5 γεαυθηι ἀρρ] δα ἴο Κίηρϑ, οἷ. 15. 405 Ρ5. “᾿. 
-- ΑΔ“ ἡιοὶν ίηρε ἀαυε Μα εη] Α Ροσῖῖς ῥάσα] δὶ ἔογ ἴῃς ρσεοεάϊηρ 

᾿ἴπθ. ϑοῖῃδ [6}}] ὈΥ δϑϑαϑϑίηδίίοῃ, οἴπεῖβ Ὁγ ἴδε ἢδηά οὗ ἃ ίογειρῃ 

ΘΏΘΩΥ. ΤῊΪΐ5 βίαϊοιηθηΐϊ σου] ποῖ αν Ὀδθὴ νυ τῖθη Θαλοῦ ἴἤδη 

Μεηδῆ δ᾽ β {ἸΠΊ6. --- Δ ὁπέ ἀνιορρ ἔλέρε ἐαὐϊηρ 797, »ι9] Α εἰτουπι- 

βίδηταὶ οἰδυϑε δα ἀδά ἴο ρῖναε ἃ ρυόρῆείς ἰουσῇ ἴο ἴῃς Ὠἰδίοποδὶ 
βίαι πηθηΐ ψῃϊοῦ ργεοο θα. Νοιῖν  ϑιδηιηρ ἴῃ 6 5θγιοιβ δἰ τὰδιοη 

(““ ἔουτ τερίοἰ 65 ψΠη ΓΟΓΙῪ γοᾶῖβ᾽) ὩοηΘ διηοηρ ἴῃ6 ῥθορὶο ᾧ 
(οἴ. ν5.5 10.1.1  Γαῖῃοσ τἤδΔη [ἢ 6 ὈΥΏΓ65, ὃ 64}} οἡ Ὑδνεἢ ἔοσ Βεἰρ. 

4. 055] 58). οἵ εἶτο. οἱ. )οϊπεὰ τὴ Ῥτες, --- 1295] Ῥοεῖ. ἴοτ 3; οἴ, 812 17]; 
Ὁ 5. δηοῖδεν ἔοσπι οὗ ΠΏ, τυάσέ,; ἴδε υὑδᾶζε 5 ἃ ρἰεοπαβίίς οὔε; ςΐ. ΑΓΔΡ. μ 

ἷῃ ιω. -- Ἴ}} Νὸ δτί., δοοογάϊηρ ἴο Κὅ. 299 ᾧ Ὀεοαυβε [6 Δοοοιιρδηγίηρ 

αἰϊτιάϊε ἀοοβ ποῖ ἀδῃοῖς ἃ Ρεγπιδηθηΐ οματγδοῖϊεσίβιϊς. --α ΠΡΝῸ ΠᾺΡ] Ου δῖε 

οἵ 287, τὲς ἔετη. τ. πἰϊδοαῦϊ δοοοηΐ ἰ5 ἀἰβουβαεά, ΟΚ. 802; ἀπὰ Ὁ δς ἀεποῖ- 

ἱῃρ ἀρεηΐῖ, Κὅ. 107. “-- πσοΠ] Ὁ φ. 50]. -- δ. 7} Οπ ὑζερ. δἷϊες Ἵβῖσ, Η. 9, 

26; Κὅ. 2116 τὺ, ἀηὰ ποῖς ἴῃς οπι. οὗ 10 ἔτοταῃ ΓΌΠ, ψετς ἰξ 15 5γηίδοις δ} }} 

τεαυϊτεά; Κὅ,. 330». --- ογ9}] Νοῖ Οὶ ρῖορ., Ῥυαξ ῬΟ]εὶ, νυν Ὁ οαιεά. 

---. 2... “Ὁ)πΠ05] Ἐπιρἢ. ροβ.; δος. οἵ {{π|ε. --- Π350} -, ἱπβίεδά οἵ ἅ οἵ ἃ 
Ὀείοτε τ, ἱπ ἴῃς βεσοπά 5γ]. θείοτε ἴδε ἴοπε; οἵ. ὈνλΠ5; ΟΚ. 27 φ. -- Ἶ. 052] 

00]. ἰπἰτοά. οἶτο. οἱ. -- ὐ ΝΥ Ξξ πιρῇ, τεηυεηῖ,, ἀεβουδίην [Ὡς τεροδῖεά οοῦ- 

δρίγαοίες; Ὦτ, 8 113 (4), 4. -- ὈΠ5 50.532] Οίδβιίς ογάεγ. --- ΤΡ Κ] ΤΆς 

Φ 50 Ευ. (ν.:.). 
ἘΈΟΥ δὴ δοοουηῖ οὗ ἴἢς 5οαἀϊπίοης δηὰ οοηϑρίγαοίας ΜὨϊοἢ Α]]εὰ [Ὠϊ5 ρεῦοά, 

υ. ΝΈΞ. »οῤλ. τοῖ Νἴ.; 814. Ο ΚΠ. 1. 575-602. 

ΤὉ}Ὀαυ,, Κε., ννὰ., Οἢς. Νε., ἐΖ αἰ. ᾧ σεῦ., ο5.. Ετν, 
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ψοσβα οἷοδοβ 25 ἃ Ὀεζδη ὙἱῸ ἃ οἷτο. οἷ., [δε ἵπο ἱπίογνθηϊην ᾿ἰπο5 Ὀεὶην 

διταηροὰ οὨἰαβι]ο4}}γ. 

89. ΤΠ οοπΐπδίου οὗ [Π09 παώοῃ, η-85. Ι5Γ86] 15 Ἰοβίηρ 
ΠΟΙΒοΙΓ διηοὴρ ἴῃς πδίίοηβ, δπὰ γεῖ 8ὴ6 5 ὈὉΠΪηα ἴο ἴδε ἔδοεῖ. 

1 ΠΕΙ διτορδῆσθ 506 ἰ5 ὐγηϊηρ ΔΨΑΥ τοὶ ἤοὺ Οοά, ἴπυ5 Τ“ἢΔ]- 

Ἰεηρίηρ 5 Ρυηϑῃτηθηῖ. Ι5γδαὶ 5 ἃ 5:}}ΥὙ ἄονα τυὐτηϊηρ ὨΙΠΟΓ δηά 

{Π ΒΟΥ, ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 σαυρῆῖ ἰπ τῇς πεῖ; η5 3, εβισυσιίοη ἀὐνδὶῖβ 

ΒΕΓ; ἴοσ δραϊηϑδῖ τη6, ἰπουρῇ τεδαν ἴο σεάδοιῃ Ὦεσ, 58ῆ6 [85 [16(. 

Ιπϑιοδα οὗ 5] σεσα ψνογϑὮ! ρ, ΠῈῚ ῬΘΟΡΪΘ τηογοὶνγ ΠΟ] ρου σογῇ δηά 
νης, ἀπὰ ουϊ {Βετηβαῖνεβ δηὰ σεῦεὶ. ὙΠΕΥ ἀαβῖγα δ᾽]; ΤΏΘΥ ἅτας 
ἃ ἀδοοῖτ] ον ; [ΠΕΓ ῥσίηοθβ 58.4}} ρεγϑῃ; η}515 Αβϑγτία ἰ5 

δῦουϊ ἴο αἰΐδοκ ἴἤ θὰ ; ΠΟΥ ΤΔΥ ΟΤῪ υηΐο τη6, Ὀαϊ 1ζ 11} ποῖ ἀνδὶ], 

ίου [ΠΥ ἢᾶνα βρυτηεα ἴῃς ροοά ; 81. 

πη 1815 ρίεςε γγχὲ τῇδ  ποῖδ: (1) ἃ οὔδηρε οὗ τρδαβυῖς, ἴῃς ᾿ἴπες οοπίαϊηΐῃς, 

ἔον ἴῃς τηοϑὲ ραζί, ίους ψογὰβ ἰμϑίεδά οὗ ἴῆγες; (2) ἃ τεοιηδιϊκαῦὶς τς οἵ 
ῬΆΓΔ]}]6 ]15τὰ, ἴῃς δηξῖτε Ρίεσς (Δ]Πὴρ ἰπῖο σουρ]εῖδ; (3) δὴ δρραγεηΐ ρστουρίῃ 

οὗ ἴΠε5ς σουρ]εῖδ ἴῃ ραῖγβ; (4) ἃ αἰνίβ᾽οη ᾿ηἴο ἴζτας δίγορῃεϑ, (ἢ ἢτϑὶ μανίην 

ἴδτες βυςἢ ματα οἵ σουρ]εῖβ, 1.4. ἔνεῖνε ᾿ἰη65; ἴῃς δεσοπὰ ἴἢς βαῖς; σι ας ἴῃ 6 

(Βϊγὰ, νΒ]ς ἢ ἔοττβ ἴῃς οἸἰπιαχ ἴο ἰἢς ψΠο]ς ρῥίεςς, οοπίαϊ 8 οπς βυςοἢ ραίγ, οἵ 

ἴουτ ᾿ἴπ65; (4) ἃ τηοῖς σοῃβρίουουβ εἤοτϊ ἴδῃ δ45 Βετγεϊοίοτε ὑῬδεῃ ποϊεὰ ἴο 
Ἰηϊγοάμπος ἴΠο5ς Ροϊηῖβ ν Ὡ1Οἢ σοπάπος ἴο 5πυτηπιεῖγσυ. [ἢ ἴῃς διγδαηρειηεηῖ Ποτὲ 

Ῥιοροβεὰ [δε (οἸ]οννΐηρ τηοα!βοδίίοηβ οἱ ἴἢς ἴεχὶ τὲ δάοριεἀὰ : (1) ἴδε εἶαυβε 

ὈΓΊΡ ῬΌΦ9 ὉὝΟΝΝ ἴῃ 135 ᾿ς ἰγαηβίεγγεά ἴο ἔοϊϊονν ἱπηπιε αἰαῖ εἰν ἀροπ ν.}0, (2) ἵἰ 
5 υηἀετΞϊοοά ἴπαὶ ἴῃς ᾿ἰπε ποὺ σοπβίπιἱηρ οὗ ΟἽΡΝ ν2)2)ΜΝ1 (ν.18.) 15 ἱποοτηρϊεῖς, 

ἴννο ψογὰς Ὀεΐπρ ἰοβῖ. (3) Τῆε νοτγὰβ ὈΣὺ Υ (716) γε ἱγεαίεὰ ἂς ἃ ρῇοββ. 
(4) Τῆς ἴνο οἶαι865 ἰοτηγίης ἴῃς δεοοηῃὰ Βα] οὗ 81, θεσιπηΐηρ 1»ν, ᾶτὸ ἰγεδιοὰ 

85 ἃ ἰαΐεν ἱπίεγροϊδίϊοῃ. 

8. Ὁ)Ὁ}2] (6 ἐν τοῖς λαοῖς αὐτοῦ ΞΞ 9 Ὁ}5. --- ΠΏ Γν ΜῊ] 65 συνεμίγνυτο; 
5υγ.- εχ. νυ οὔππο. Οεῖ. 552.) ΜΝΥῚ (50 Μακῖὶ, Νον.32); Οαγάπετ, 5.23 τλῆ, τς 
Ὁ. ΡΝ7 Οτ. οὔῃ. 85. ἀϊϊίορ. --- Ὡ»] (6 ἐγκρυφίας ; 50 Ἔ τὠεϊεγίείς ῥαμπὶς; 
Ε!, ὡς ἐν σποδιᾷ πεσσόμενος ἄρτος. ---- ΠΛΌΟΝ 53] Ξ αὐάς δι οΖὶ; 50 Ζ. 

»92 

Ἧξσεηςς Εὰυ. ὅξνῇ ἃ ἈΞΊΟΣΠ κ53. --9. Ὁ Ξυρρ]!ε5 ἴλϑσι δὶ Ὀερίπηΐηρ. --- »Ὁ} 

4 ἔγνω; Βδποδ. Ἐπ. ,3.. τὸ} Ἐ “εα εἰ. το 2 ΠΡ] (ΘΒ ἐξήνθησαν αὐτῷ; 

Ε', ἤδη τνγχάνων; Ὁ σῶν, ὩΔΔΣ; ᾽ Ἰυρῦο; Ἔ ἐμοὶ τῶ ἐπ ἐο. Ἐα, 
Ὑρ 21; ΟΥν 2 πῆ (80 Β.Β.(2)}); Οεῖ. 12) πρ (80 Μαγῖὶ, Νονν.3). -- 
10. ")»}] (Ὁ καὶ ταπεινωθήσεται; 30 35 Δῃὰ Ἐ;; οἴ, 5, -- κῦ}} Οεῖ. οτῇ. ". -- 

ΓΝ 0532] (ὃ ἐν πᾶσι τούτοις; 50 Ἦ 1: ογερεῖόμε ἀΐξ, (8. οτι. --- 123 οσ. Ὁ Ὁ} Ν} 
Και Ὅθκ; Οεῖ, νον (}); ὅτ. ὅσον (80 Νον;, Οεῖ,, Ηαὶ]., εἰ αἰ.). Μαεῖ, 

ὉῸΝ Ξ Ὀπραν.-τ ον 05] Φ ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς θλίψεως αὐτῶν, τεδάϊηρ ὈΠρ 9 
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(Ωωρ., Νοϊ., Νονν. ), οὐ Ὀγσεν (Γρ.); ὦ «σι δ, σοῦ δον φαΐ -Ξ Ὀγτῃ 
(5ε8.); Σ. μαρτυρίας [αὐτῶν]; ΖΦ' ἈΡΑΘΝΣ ῬΡΌΦΥ ὃ» ΞΞ ὈΓΥΡῸ ΣῈ, (ϑίπι, 
5:0.) ; Ἐ δπὰ ᾿Α. - 8 5. Ἐπ. ὈπὴῚΣΣ 0503; τ. ὉΠ γῸΨ οὐ Ὀπν γ᾽; 
Ηα]. “Ἴρῦ Σ9 02 οὐ »ετ):; Οεῖ. ὈΠΡῚ ἢ δον (οί, Μαι); Οατάηετ, »552 

ὈΓπν, ΜΏ]ες (51, 1904, Ρ. 125) Ὀτπῦ 5. -- 11. ΝΡ] 621} -- ὃν 

(8:0... -τ ὐϑα] στ. ποῦν. -ο 19. ἼΦΝΩ] (ὦ ᾧ ; Ὁ ὍΝ Ξῷ να. ---- οστὺ»] 
ἙΕ!, κοινῇ " ὅτι καὶ κοινῇ ἀαὰνρεὲς ἐξημαρτήκασιν. --- 18. σὺ 9] (ὃ δείλαιοί εἴσιν; 

. ζαωΐν Ἰδὴ ἴδω... 2; ᾽Α. προνομὴ αὐτοῖς; Ἐ!, ἐκπορθήσονται ; Θ. ταλαι- 

πωρία. Οτ. ὕπο ὌΝ. -τ- 22 Ν}] Εα. οἵα. ν- 14. ,9393] (ὃ αἱ καρδίαι αὐτῶν, ὃς 

5. Ὁ]. οὗ Ὑργῖ, οὐ ερ 2; 49 ὅσιον, σιν κϑο. --ὈΓΊ25)ΦῸ]} 85. 50. πουῃ; 

᾿Α. Σ. ἀσελγῶς; ὅ:. (Χε, δος ας νον; Οει. θῶ, Ἐεδά, ψττἢ Οδγά- 

ΠΕΓ, ὈΓΛΓ21Ό. -- ΥὙΩΓ})] Εεδὰ, ἢ φΘ, κατετέμνοντο, ΥΥΤΩΓν (5ο αἷξο ΗἩουϊΐϊΞβπιδ, 

56Ὁ., οϊ., (Βο., ασ., ΝΥ»ε., Ου,, Ευ,, ΚΝ. ρ1.. Νονχ., ΟΑ5., ΒΗΒ,, Οει,, Μδπηὶ, 

εἴ αἰ.).. Ἔ γι παδα, ὦ διοδιδο ; ̓Α. περιεσπῶντο; Σ. ἐμηρυκῶντο; ἘΠῚ 
Ε' οἵωυὄ. Ἧᾶΐᾳ]. νυ)", -- Υ0}} 45. Θλβοθ; (ὃ Ἰοΐῃ8 ψ 1} [0]]. νεῦβε, ἐπκαιδ- 

εύθησαν ΞΞ γγ0) ((δρ., Νο].), οὐ. γο" (Οτ.), οὐ γον (Υ ἃ.); Σ, ἐξέκλιναν; Ε', 

ἀπέστησαν. χὰ. γγῦ; Οτ. γγὃ: (80 Η41.) ἈἘεδὰ, ἢ Ηουΐδημα, γ05) (50 

Νον.., Οεἴ.). Μαγῖϊ, γον Ὅν, υϑὶπρ γον οὗ ν.δ, --1,. ὙΡΙΠ ΟΣ. ὉΝ7] 

(ὁ κἀγὼ κατίσχυσα, οταϊ ἶπρ πο" (80 αἷ5εο Ευ. δἀπὰ Οεῖ., νῆο αἷςο οἵῶ. 1 

ἔτοτα ἰνείοτε "Ν); Σ, ἐγὼ δὲ ἐπαίδενον αὐτούς Ῥετῖεβ (441παἱεξίενι, 60), γγυτον; 

Οτ. 5 Ἴο᾽; ΗΔ]. ἸΌΝ. -α ὈΣΡΥ] Οδγάπεγ, ὉΌΝ Ῥγν, Βα. οὔτι. ν. ἰδ )5 Ὀγεδῖς- 

ἱηρσ ἴῃς σοπηεδοζΐοη ἀπά τερεαζίηρ ν.δ 'ῃ ίογηι δηὰ {Βουρῃ. --- 16. 1279] Κα. 

Ἴῶ,; Οεἴ, γ92.2». --ῦν κῦ] ὃ εἰς οὐδέν τ-- κῦ ᾧν (ο1.); ὦ ϑρδο ἵ τ. 

Ἐ τ ἐππορ ἀὐέφς γερο, Σ. εἰς τὸ μὴ ἔχειν ξνγόν; Ἐ!', ἵνα ΠΣ ἄνεν ξνγοῦ. 
Νεν. ὅ)}) κῦ; Οοτῖ, τ) νῷ (80 Ναὶ., Οεἴ.), οὐ γι κῦ; Μαιὶ, ὅγϑὺ 
(Κεῖ, 147; Εα, Νον.; Ὀυΐ οἵ, 56}, Θεέ γἄρε, 11. 206); Οτ. Ὁψν κνῦϑ. 
- γΡΡ] 5611 (Βειενᾶε, 1, 306), γιῦόλ. --- Π Ἢ] (ὅ ἐντεταμένον; Σ. ἀνεστραμ- 
μένον; Ἐ’, διάστροφον. ---- Ὁ»}}] ( δῃὰ Θ. ἀπαιδευσίαν -- Ὁ» (Οτ.); ᾿Α. ἀπὸ 

ἐμβριμήσεωτ ; Ἐ', διὰ μανίαν; Φ τλΌΡΡΌ. Βα. ΡΌγ. Ματῖ, ΡΟ. --- ὈΣυ55} 

Οει. λυ, Μακε, Ὀπνϑρ ὖ, ---- Ὁ2}5] (8 φαυλισμός αὐτῶν -Ξ ὈΡῸΡ (6:.); 

55. «ὀσιδυθαν, τε οδν (Ευ.); ᾿Α. μυχθισμὸς; Σ. ὅ ἐφθέγξαντο; Ἐ’ὔ, αὐτὴν 
ἐβλασφήμησαν; Ζ Ἰγγ"Ὲ» τε Ὀπσρο (Επ.). Οτ. ονον; Οεῖ. οδρ9. Οοτῖ οἱι. 
Ὁ») Ἢ 85 8 ἀἰτίορ, --- ὈΣἽΣῸ γῚΝ2] πὰ. Ὀτρεγν, --Υ̓́ΠΙ. 1. τον σι ὉΜ] δ εἰς 

κόλπον αὐτῶν ὡς γῆ ΞξΞ ἼΡ5 [0]»"π ὃν (ψοι. ), οὐ ρφοὸ (6:.); φοῖ ὅρα 

0 - Ξε ἼΡΦ9 Ἴσπι, οτηϊτἰπρ ὃν (5ε0.). Επ. ὅγπν, οὐ εἰπρ ἼΒΨ)29 85 ἽΣ 
οὗ “222; Οοτῖ, ἋὮΡ 1»), ἴο Ὀ6 ᾿οἰπεὰ νὰ ἰδὲ ἰαδὲ ἵπο πογάβ οἵ "15; 
Ηουΐϑπια, πρῇ9 ὅ3π ὅν; Οτ. δὴ ἔοσ ὅΝ. τς )2] ΟΥ. βυρσγ. ἰἃ τῆ δε ἀϊίος. 
ίτοτι 0 Φ5; Ἧδλι]. πρῖρ; Οατάποσ, 539. Εεδὰ “τ »» (80 Υε., ΟΑ5.).-- 

ΠΥ Γ2}] Επ. 102. Οτ. πτπν Γ2. το δ] Οτ. ὕΡΌΣ; Νονν. οι. 15 85 ἃ Ἰαΐες 
δαἀάϊτῖοη. Μασγίΐ, [0]1]. ἃ βϑυργρεϑιίου οὗ (Βε. (5 .χ2. 1807, Ρ. 364), τεδὰβ 15: 
Ὁ ΠΡ ἼΝΡ ὈΔπ ἀρ ἼσπητΟΝ τ 3, γογῖν} 45. δὰ ὰς τς -- να] ΘΕ, 
διὰ 36. οἱ], (ϑὸ ὕαιθςε, Οἵ, Νον,, Οεῖ., Μαγι). τον τὐκ] 66 ὁ θεός; Ὁ τοὶ 
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Ρ- Ὁ]. Ξυῇ; Πεῆος Οεῖ. ἀπὰ Μαγε Ὀντῦν οὐ Ὁπῦν. --- Εὰ, τ. ν.2 δ8 πῃ ρατί 
8 τερε[τοη οἵ )}5 ἀπὰ ἴπ ρατί ἃ ἀϊϊορ.; Μαγίΐ οπι. νβ8.1" 3 ας ρ]οββἝβ. -- 8. Γ)}} 
(ὦ ὅτι, κιτιλ.; Βεῆος Οτ. ΠΣ 35 (δο Ευὰ., Νον.). -τ 'οῪ 2κΝ] (ὃ ἐχθρὸν κατε- 

δίωξαν (ΞΞ ἸΟῪ" οΥ 101). Εὺ, ὉΠ. ἸΟῪ ΠΝ, )οἰμίηγξ ἔἢγβθὶ ψογὰ οἵ ν." ψἱἢ 

ν.δ; Ηαὶ, 01} 11. 

8. ρῤλνγαΐνι ---- αγιοηρ δες παδορης ἀξ ἐξές ἀϊρισεῦ δὲ »ηἰχεα 
Ου 3", υ.ἱ.,, διπουρὴ βοπιονμαῖ ἀποογίδίη," ἰξ τᾶν Ὀ6 80- 
σορῖθα 85 ἃ ἔδιγὶν ϑδιϑίδοςοσυ γοδάϊηρ. ὉΤῃθ τηϑδηϊηρ 15 ποῖ 

ἴς ἀπεαύ κα, ἡ τείοττηρ ἴο ἴῃ6 ἰοβ5 οὗ ᾿πάδροηάθηϊς ὄχίϑίεῃος ἰῇ 

ΘΧΙΪΘ ; ΠΟΙ ἀο65 ἴΐ τοίοσ ἴο ἴπε βϑϑεκίηρ ἔοσ Ὠεὶρ ἔτοτῃ ἴῃς ουϊϑὶ 6 
ὨΔίΙΟΙΚ5 ; ᾧ Ὀυΐ ταῖποῦ ἴο ἴπ6 δοσερίδῃσς οὗ ἴῃς ἰοσείζη [δϑῃϊοβ 

Δηα Ιάφὰ5 ψῃ]Οἢ σᾶῖὴθ ἴἢ ὉΡΟῚ 5γ86] ἴῃ σοηπθοϊίοη τῇ ἴῃ 6 

ΟΡΘηΐηρ ὑρ οὗ σοτϊῃμηθγοὶαὶ γι οἢ5 ἢ ἴἢ6 Ουΐοῦ νοσὶα. ὃ ΤῊΙ5 

56 ἴ86 τηϊγά ΟΥ ἰουτῖῃ {{π|6 ἴῃ 15Γ46]᾽ 5 ὨϊδίοσΥ νῆθη ἴἢ6 ηδίϊοῃ 

15 Ὀσουρῆϊ ἰηῖο ἰηιἰπγαῖο τεϊδίίοηθ ἢ της ουϊδἀς νου]. ἘΕἼΟΤῺ 

[Π6 Δϑϑοοϊδιίοη ἢ Αϑϑγτία, το ρσοοα Μ1}1] σοιηδ ;: ἰοσ ἃ δ 

Δηα ἰασρεσ Ὠογίζοῃ Ψ1}]} Ὀ6 βεουτεάᾶ δηᾶ ἱπηροτγίδηϊ οἴθερϑ ἰογσναγα 

Ὑ}1 Ὅς ἴάκθὴ ἰονγαγά πίρῃογ σοησδρίίοης οὐ αοα δπά οἵ ἴῃς 

νοῦ]: Ὀὰϊ νΙῊ (ἢ15 ροοά, ἴῆῇθγα 15 σοϊηΐϊηρ αἷδο τηυοῇ ἴῃδὶ 15 

ὉὈΔά, τηυσἢ [παῖ σα “ ἀϊβοίραῖϊα δηὰ ἼἽοηῇιβο " τῃῇῆ6 ψθάκοῖ οὗ [6 

Ὡδϊίοη. “Το 1465 οὗ ἃ ἰανιϑἢ σοπληλογος βϑοδίτογοα δτοδα (ἢ 6 

δου 165 οὗ [6 Ρδορίθ, δηᾶὰ βϑ'ψερὶ ὕδοκ ὑροὴ ποῖ 16 δ᾽ ἢ 

[Ἀ5ϑῃίοηβ δηᾶ τεροῖβ, ἴο βυθάσα ψὨιοἢ ἴἤογ6 γα ΘΙ ΠΟΙ Ὡδῖϊνο 

ΒΓΕηΡΙ ΠΟΙ ἀσῇβηϊίϊοηθ85 οὐ δίοηδ] Ρυγροβα."| --- άγαϊ»ε -- 

λε λας ὄδεεοϑιό ὦ καζέ ποΐ ἑμγμεαά 1 Α5 ἃ τϑϑυϊ οὗ τϊηρ ηρ ἢ 
(6 ἰογεῖζῃ πδϊϊοηβ δηᾶ δοσδρίηρ ἴπεὶγ 1465, ἰσσαθὶ ἢᾶ5 Ὀδοοτὴς 

ΔῊ υητυτηδα οΔΚΘ6 --- ἰὴ6 τουμά, δι σακο, Ὀακοαὰ οἡ δοὶ 5ἴομεϑ ἢ 

(εἴ. τ Κ. το ----α οἰκίην ἤἄρυτο, νης ἀσδοῦ ες τῆς σοηάϊτίοη 
οὗ τὨϊηρ5 δ ὨοπΊΘ 45 στονίηρ ουὖἱ οὗ πὶ αὐγτοδά. ΤὍΤῇδ ροϊηΐϊ οὗ 

ΘΙ Ρἢ 8515 ἀοθϑ ἢοῖϊ τοὶ οἡ ἴῃ ἰαῖο οὗ ἴῃ6 υπτυγηδα οακο, νὨϊοἢ, 

οὗ εουδ6, 15 ἀδϑίτογθα; ΠΟΙ οἡ ἴῃς ἰδοϊ [Παῖ, διοἢ ἃ σαϊκε Ὀείηρ 

Παϊσυϊηθα, σ5γδ6], ΠΠἸκονν]56, 15 μα τιηθα ; ΚΒ ΠΟΙ ΟἹ ΔΩΥ βρεοϊῆς 

τοίθγεησα ἴο [Π6]Γ ΟΡ] Οη5 σοησοσηϊησ ἴἢ6 ΨΟΥΘΏΙΡ οὗὨ ἰάοΪ5 {7 

Ὀυϊ ταῖθου ὕροὴ ἴῃαϊ ννοακηθϑα οὗ τῇς πδίίοηδὶ σμαγδοῖοσ  ὨΙΟὮ 

᾿νε.  Ελϑ5., Βαιιδγ, Οἵ. [[ἰ ΟΑΞ5. 1. 2γ:. 

ΤΑΙ, Εἰςοδ., Μδιι., Οἢς., δυ55. ὍΝον, “γελ. 1. 111. 

ᾧ ΚΙ., (ΑἱἹ., οβ., Ηἀ., ννὰ,, δὲ α΄. 459 (ζῇς. ἨΓΑΚ, ΚΙ. 
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νγὰ5 ΘΧὨΪ 6, ἴῃ ἴῃ Ἰησοηδίβίθῃοίθβ οὗ ψῇοἢ ΠΟΥ ψετὰ ρα, 

[6 ἰδοῖ. οὗ ᾿Ἰποσουρῆποϑα ἢ τσ ἢ ΤΠ6ῚΓ οδὴ ψοσο ὀχοουϊοά, 

τη6 νψτοηρ αἀϊγοοϊίοη Ρυτουσα ὉΥ ἴποβα ἰῃ οὔρεα οὗ ἴῃ6 πδιϊοηδὶ 
ῬΟΙΙΟΥ, δηᾶ ἴῃς ἰδοκ οὗ ργορογίίοῃ 1 ῃδίϊοηδὶ οῆοτί. “ον 
ῬεῖοΣ ἀδβοῦῦρε 4 μα] δα ρθορΙο, ἃ μαϊου]τυγεα βοςϊ είν, ἃ ἢ δ] 

Ἰϊνεὰ τεὶρίοη, ἃ ΒΑ] - εασγῖθα ρο]ϊογ, ἰδ Ὁγ ἃ δ] -Ῥακεα βοοης δ᾽ ἢ 

--9. διϑαηρες ἦἄανε ἀευομγεά ἀϊΐς εἰγεηρίά απα ἀφ ζποιυς ἐξ πο] 

ΤΠΘ 5. ΓΔΏρΡΟΙ5 16 ἴῆ6 ἰογοίρῃ πδίίοῃβ δἰγεδαγ τηεηϊοηθά. Τῆς 

ΤΟίογοησθ 15 ἃ βοηδγαὶ οὔθ, ἰδκίηρ ἴῃ 4}} ἢ τ ῆοτῃ βγαθὶ δδὰ 

σοπλ6 1η σοηΐδοϊ ἴῃ [8656 [ἰτγ65, ν]Ζ. [η6 Κίηρβ οἵ ὅγτια, Η4Ζδεοὶ, ἀπά 

Βεηβαδάδά ἴῃ ἴῃς {{π|65 οὗ ΤἘμοδῇδΖ (2 Κ. 83 τοῦδ τ 47), Τιρίδιῃ- 
ΡὈΙΙΘβοσ, [Ὡς Κίηρ οὗ Αϑϑγγία, οδ᾽ἱδάὰ Ῥαυὶ (2 Κ. 1 3), ψχῇο εχαςιεὰ 
{πραϊο τοῦ Μαϑηδῆδη, δηα ἰἴοοὶϊς ἀν ἰουτ οΥΥ ἔσο Ρεκδὴ 

(2 Κ. 1553); δηὰ Ιἰκονν θα τῆς ῬὨ]]βΕη65 (15. 9.1), δηὰ Ἐργριί, 
ἢ νοῦ ϑγᾶθὶ] νὰ αἰννᾶγβ ὙΔΙΓΙΩΡ. ΕῸΣ ΟΙΠΘΟΙ ο8565 οὗ Πῶ, 

τγεηρίλ, 56 ἴῃ ἴῃ6 56η56 οὗ 2γοῤεγέν, οἵ. τ. ς 70. 65, νῪ χῦ 
(οἴ. [5. τ Ξε Βα ἀοα5 ποὶ υπηάεγοίδηα ἴῃς ηγεδηΐϊηρ οὗ ἴῃ 6 ῥυηϊΞἢ- 
πηθηΐ (27 5᾽5); ταῖμεσ ἴπᾶη, ἢς ἄοεβ ποῖ υπηάεογβίδηα δηγτῃϊηρ, ἢ 

ἴ.6. ὯΔὰ5Β Ὡοῖ οσοτηθ ἴο αἰβογείίοη, ΟΥὁὍΎ ἄοθβ ποῖ Κηον Υδῃνεῇ. ᾧ --- 

γεα, σγαν ἀαὶγς αγέ τῥγίηζέαί φῤοη ἀΐε ἀπά ἦς ἄμοτυς 1 ποῖ] 

ΟΥ 5} 15. 46' Ρ5. γ15. Τῆς παϊΐοῃ ἰ5 γαργεβθηϊθα 8ἃ5 ρδϑβϑίηρ 
τ[γουρῃ [ῃ6 ναγίουβ βἴαρεβ. οὔ ἢυδῃ 16. ϑγαθὶ ἢδ5 ἰοβῖ ἢΪ5 

βισθηρίῃ; Ὀυϊ ἴῃδὶῖ 5 ηοῖ 411, ἢς ᾶ8 σεδοῃϑα δυο δὴ οἱὰ ἂρϑ, 

ἃ5 58 5866 ΠΌΙΩ [ἴῃ6 ΔρΡρδδσαδῃοθ ἤοῖα δηᾶ ἴἤϑστὰ οὗ ριαὺ ἢιδίγβ, 

ταὶ Ώ6ΓΘ 15. ὯῸ ΠΟΡῈ οὗ τεραϊηίηρ ἴδ 6 βίγεηρὶ ψηϊο ἢδ45 Ὀδοη 
Ιοϑ. Τῇ ἱπϑνιδῦ]6 δοσοτηραηϊτηεηῖϊ οὗ οἷά ἂρὲ ἰ5Θ γθαίκῃ 685. 

ΤῊϊ5 τοργοβθηίδιίίοη οὗ ἴῃ δἴαϊε δ5 δὴ ἱπάϊνιάυδὶ, οδ] ]Θἃ ροσβοηί- 

Ποαδιίοῃ, 15 οης οὗ [η6 πιοβῖ Ἰῃθγαϑίηρ ἐεαΐιγες οἵ Ἡδεῦτεον 50} ]6; 

οἵ. ἴῃ6 ϑυβογηρ βεινδηΐ οὗ [5. 421. 441“ ς 215. ς 412, δΔηά 1τῃ6 ο0]- 
ἰεοῖνες “1᾽ οὗ [ἢς Ῥϑδ]ίοσ. -- "10. 76 2γιίαἷδ (οσὐ αγγοραπεδ) οἵ 
ἡγαεί ἀας τυϊδιόσοεά ἀραϊηε ἀϊρι] 866. οὔ κὅ; εἰ. Αὰ. 45}. 
ΥὙΔὨΘἢ 15 ποῖ ἴῃ 6 ψ 655, 8 Ὀυϊ {ΠΕΙΓ οὐῃ ὑάς οὗ ἢδατί ψῇῃϊοἢ 
Ὀ]ηας5 ἴδ ἴο [ἢ6 βσυτα ίαϊα ἴπμαΐϊ 15 γαρί ἀϊγ ονογνν πα πηΐηρ ἴῃ 6Πι. 

Τῆδ ονϊάδηος οὗ διτορᾶησα ἢδ5 Ὀδθῇ νΟΎῪ οἶθασ ἴῃ ἴπ6 Πἰδιοτγοδὶ 

ενεηΐβ οὗ ἴπ6 ρεοσοα, δβϑρθοῖα!ν ἴῃ Βεῖγ αἰϊεπιρῖ ΠΟΝ ἴο 56οῦΓε 

8ΟΑΛΒΘ.], 2723: 50 νε., Νον., ἐἶ α΄. {, Τῃεοὰ,, ΑὈδτὸ. 
{ΗἸ., Ρυ., νν ἃ, Οτ, ᾧ Ηἰ., Κε., (δε. 
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ΑΞϑυτ δ᾽ 8 ἕδνοσ, δῃᾷ δρδίη, ἴμδὶ οὗ Ερυρί." --- γε ἔλεν ὧ ποΐ γεΐμγη 
τ γαλευεὰ ώλεῖγ Οοά σπαά “εξ λΐνε ),ογ αὐ 415] (, 15. οἶΣ τς 
ΤὨὮς Ἰορίοαϊὶ το δ ΟΠ οὗ ἴῃ6 νϑγὺβ ἴῃ ἴἢϊ5 νεῖβα 15 βοιηθνῆδῖ 
οΟὔβουτα οἡ δοοουηΐ οὗ ἴδ ι.ι56 οὗ ἴῃς τ6η565. ϑοιίῃηξ τοδὶ ἴῃ6 

[ἴἤχϑα οἶδιιϑοὸ5 85 Ἵοοσγαϊηαῖο :ξ ΟἴποΙβ ὃ τὰκ ΣῺΣ ἴδ6 Ρῥτγεάϊοδῖθ 

Ὠοῖ ΟὨΪΥ οὗ “ ΓΚ) Ὀιυΐ «ἷ5οὸ οὐ ἴῃς ἵἴνο [ο]ονίης οἶδιδ565, [γδη5- 

Ιαϊίης : 7Ζλεη Κοῆδές ἀραϊπεΐ ἀἕἔγε ἐὰς 2γίας οΥὙ 7εγαε απαὶ ζλαΐ 

ἕλεν (Ὁ ποΐ γεΐμγη ὁ γαλευεά, εἴκ., ὉὈσὶ (815 σοηῃϑίγασςοη 15 ουτὴ- 

ὈεΙβοα δηά ὑπηδοσβϑαγυ ; ἴον [ἢ]5 ιι56 οὗ Γ,, Ὁ.,. ---- 12 6. 7 εὐἱῶ 
ἐλασήφε ἥλορε ὃν “16 αδωπάσπεε οὐ Τλεὶ»γ αὐΖεποηΣ)] ΤὨΪ5. ἰγδῃβ- 

Ἰατίοῃ (τεδάϊηρ ΒΘ Ὁ503 (υ.5.)) 5 οὔδ οὗὨ βδνϑσαὶ δἰτεπιρίβ (᾿.5.) 
ἴο ρεῖ ἃ ἰοἰογαῦϊα τηοδπίηρ ουὖἵ οὗ ἴῃς εἶαυδε. ΦΙ͂Ϊ ας 2λεῖ»γ εο᾽:- 

“γέραδορ λας ἀεαγή, ᾿ἴ δοσοριθα, νου τῆσδ ἰῇ ἃ ρϑῃργαὶ 

586 η56, ὦ: ἀσς δέεομ ῥμὀῥεοῖν 2γοοίαϊ »ιδά, εἰ λον τῆτουρἢ τἴη6 Ρρτορῃεῖβ 

(οἶς, Ατὰ. δ 2 Κ. 1}5),}} οὐ 1 τὴς ραβϑαρα 158 ἰαῖθ, [σγουρὰ ἴῃ 6 
τοδαϊηρ οὗ ἴῃ ἰὰν (Ὠ 1. 27 δῃὰ 28). ΟὐὨ οοηῃοίἀογαῦϊς ἰηϊεσοβῖ 

8 ἴῃ. ἱπιογργειϊδιίοη οὐ Ἐδϑηΐ, ψνῇο ψτουΐ ποι οίηρ τῆς δηδοὶ- 
ΤΟΙ Ϊ8ηῚ υηἀογβίδηδ [5 οὗ Τογοτηίδῃ (375 42 205) ; τῃαἴ οὗ ΗΙΖίρ, 
ὙὯΟ τοδᾶβ: σεογαϊΐηρ το τυλαΐ ᾿ς ἀεαγά οΓ (ΞΞ εομεθρμηρ) “λεῖν 

ἐοηργέρα πον, 1.5. ἴὰ6 Αβϑυσίδῃ ῬΑ Ὠϊοἢ (ποῖα 155.) τε] θα 

ΘϑΡΘο ΑΙ ΪΥ οἱ ἴπ6 ἰογοίσῃ ροννοσ ; δηὰ ἴῃδίὶ οὗ Ενα]ά, ψνῆο ἰηΐοτ- 

Ρτεῖβ : {κὸ ἃ ὑτορἤδίῖος ογᾶοϊα ργορῃεδϑυίηρ [ἢ 15 νον τηϊηρ 8η- 

πουησδα ἴο [Πεῖγ σοηρτορδίοη ΌΥ ἃ ἰογπηθῦ ρσορῆῇεῖ. Βυΐ νἱιῇ 

 τηοβὶ σοτημηδηϊδίοιβ ἤᾶνα ἰουηα (ἢ8 Ρδου]ασὶγ αἰβησυ, 

οἷν Ἐ δῃὰ ᾿Α. βυρρογίίηρ 11. ΕΓ τῆς τεδάϊηρ ργοροβϑά, 5. 16}} 
70. 141 τοῖδ {χη δηδίορίεβ.Ό ὙΤῊΐ5 οἷαυβα ἰ56 ἀείδοῃηθα ἔτοῃτι 

ν.135 δηὰ ρμ᾽δοθὰ ἤεσε Ὀδοδυβα (1) ἰΐ ἰβ βυρεσῆυουβ ἴῃ ν.Ἶ3, τὴ 6 
τπῃουρῇϊ οὗ ρυπίϑῃτηδηΐ Ὀοίηρ ἴΏΘγα δἰγοδαν (ΠΥ ἜΧργαββθα : τηογο- 
ΟνΘΥ, 115 ῥτοϑβαὶς εἰδίοιηθηϊ 15 ποῖ ἰῃ Καορίηρ στῇ ἴῃς ἄρυτγαῖϊνο 
ἰδησυᾶρε οἵ νϑ5.}} 5. (2) ἰξ {ΓηΪ5Π65 )υ5ῖ τῆς τεαχυϊγε σοπο]υβίοη 
ἔογ ἴῃε τῃουρῆϊ οὗἉ ν.Ἰ.. --- 11. πὴ .ο Ξρἠγαίνι λας ὄεεονις ἐξε ὦ 
")νοδελ ἄρυε εὐἱλοιέ μηπαδγεϊαηα ηρ} ΤῊΣ ἄονα, σα] ε ταϊθα ἴῃ ῥτον- 

οΥ5 "(ΟΣ [5 51Π10}1Ο} δηά υηδυβρίοϊουβ. δυτο, 165 1δουρῃϊ- 

ἰοϑϑῖὶν ἴτοπὶ οὔς ἀδηροσ, [παὶ οὗ ἴῃς ρΡυτϑουηρ παν, ἴο Δηοῖ σ, 

5 (Οἱ, δορδοΐα!γ ΟΑ5.1.332. ΤΟΑΒ, εὖ αἱ. Ι Ῥαΐῃς, Οτ., Μά. 
{ Μαπῖ οπι. 10 ἃ5 ἃ ρἷοϑ55. ὁ Εν. Δ ε., Νον. αὶ Βαδιιοτσ, Ρι., Κα., σ αἵ, 

89 (ἔ, τἰῆε Αταδὶς ὑγονεγῦ, “" ἸΏεσα ἰδ ποίη πιοτε αἰπιρίς ἤδη ἴῃς ἀονε"; ἃ 
δ᾽ ΑΓ Ῥγονοτὺ γγὰ5 ουττεηὶ διλοηρ ἴἢς Οτεςκϑ δηὰ Ἐοπιβῆδ, 
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[6 ον ει 5 πεῖ; ΟΥ Ὠανίης ἰῇ βεδασοῦ οἵ ἰοοά ἰοβῖ 115 ἢοιηο, 

Πυϊΐοῖβ ὨΠΠΟΥ δηα τ] 6 Υ του Ρυγροβα οὐ ρδη. 7 ϑυοὶ ἢᾶς 

Ιϑγδοὶ Ὀδοοῖῆς (οἴ. 6. ο. Τῆς νογάβ “ (οο]] 5} ̓ δηά “ψτμουϊ 
ἀπ ἀογϑίδηίηρ ᾿" τα ἢογα σοηηδοϊοα ὙΠ ἴῃ 6 ἄονο, ἔ ποῖ ΕΡΉσδίῃ). ὃ 

ΟΕ τλ6 ράγα}]8] ρῆγαβε 3 ἼΠ (Ρκ. 633 η7 τοἱδ 3) δηά τῇς ΡὮγαβθθ 
οὗ ορροβὶϊε πιδδηΐηρ 35 ὩΞΠ (γ᾿ 113).-- 70 Κρ»ρὲ τὰξν εν, 
“4:5γγηα Ἰάεν φρο] ΒΥ 8οπ)α ἴμεβα βἰδίθπηδηϊβ ἃΓῸ βυρροβεά ἴο Ὀε 

ϑρθοϊῆο Δ]] 5] 0η5 ἴο σογίδϊῃ ἢἰδίοσιοδὶ ὄνθηΐβ, σι. ἴῃ 6 οσπγθσ ἴο 

2 Κ. τη, ἴῃε Ἰαϊίεγ ἴο 2 Κ. 15} (οἴ ς12 89.12 χ2.} Βαῖ ἴἰ ἰ5 
ὈΘΙΕΓ ἴο ἴακα ἴΐ ἰῇ ἃ ποτα ρϑῆδγαὶ βϑθῆβε ἃ5 σοίειτίηρ ἴο 1ῃς 

ἰογοῖσῃ ΡῬο]οΥ, σορίτο ἃ ΠΟ ὈΥ τῇς Αϑϑυγτίδὴ ῥασῖυ, ΠΟῪ ὉΥ 

τῆς Ἐργρτίδῃ, --- α ῬΟΪΊΟΥ οὗ ιεϑιϊδιίοῃ δηὰ ἰηάδεοϊδίοη ψὩ οὶ 

ταλικοά τῇς δηΐτα ρεσιοα οὗ ἴῃ6 πηοηδγοῆιοαὶ ϑΌΡγθιηδ0Υ  --- 

12. Ας ἐλεν ρο, 7 τυῖῦῖῦ τῤγεαα συγ Ἰάφρι μῖνγ πο Οἱ, ἘΖ. 12} 
1 τοῦ 423 10. το, ὍὭΧΘ -ῷ ποῖ τὐλεγευεν 55 ποτ 24ε »ογε,  ὉὈσϊ 
ἄς: σοοϑῦ ας, [ἰ 1.2. ἃ5 ΞΟΟἢ 8ἃ5 ΤΟΥ 566 Κ ἴῃ6 Παρ οἵ οἴοσ ῃδίοῃϑβ, 

Ποῖ γ Εργρί ὃ ΟΥ Αβϑγτῖα. ὲὙγτῇδ βργοδάϊηρ ονεῦ [θη οἵ ἴπε 

πεῖ 5ἰρη δε [6 σαἰαγαυ νϊοἢ 15 δρουΐ ἴο ἔδὶϊ ὕροῃ ἤδη, νὶΖ. 

ἴἢε Τδρον!ν. --- Ζίξο δίγας 97 “ἐς αἱ7γ 7 το ὀγίηρ ἕάσνι αἰσευη] 

Α ροεδῖϊς ρᾶγδα δὶ ἴογ ἴῃς Ῥγεοδαϊηρ ρῆγαβθ, Ἔχργεϑϑηρ ἀδϑίπις- 

(ἰοη. Υαμνθἢ 11 Ὀπηρ τε ἀἄονῃ, ᾿υδῖ 845 Ὀἰγάβ οὐ [ἢ6 δὶγ 

ᾶἃτα Ὀγζτουρϊ ἀονῃ, 2.2. ὈΥ 4 Ὀ4]ῖ ψῃϊοἢ αἰϊαγες ἴθ, ἢ ΟΥ ὉγΥ 
τη 5516 ἡ ΆΡοΙ5."""-- 18. 4“,ς 0» τάφοι ἐλαΐ φι4ν ἀστυε εἷν»αγεά 
27 ον νη] ΤὮϊ5 νδηάογίηρ ἀννὰν ἔγοπι δῆ ἀοθ5 οΐ Γαίου ἴο 
(ΠΕΣ δοσορίδηοθ οἵ ἴῃ6 σαῖνοβ, 7 7 ΠΟΙ σεηοσα! νυ ἴο {ΠΟΙ ἰδᾶοκ οἵ 

οὈεάϊεηος (οἴ. 5. 2117).2}} Ῥαυῖ, ψ 16 ([ἢ6 Ἰαηριᾶρα τῊΔΥ ἤᾶνε 
Ὀδοη ἄτανη τοὶ ἴδε ἤριυτγα οὗ ἴῃς [οο] 5 ἄονα ψναηάθγηρ ἀὙΑΥ 
ίτοτῃ 15 ηδϑὶ {{{ (οἵ. 15. 165 ΡΥ. 25), [Π6 5ρ6ςϊδὶ βίη σε υκεοά ἰ5 ιῃαῖ 
οὗ βεοκίηρ ἴῃς ὨοΙρ οἱ Αβϑυγία δηὰ Ερυρί. ΕῸΣ οἴμοσ οδϑθβ οἵ 

κ οὗ οἾ2 15. 6 Νὰ. 213 76. 125.-- ϑεείγμεδοη τ ἕλει, ἑλαΐ λὲν 
ἦαυε γεῤεϊεα ἀραΐησ ν»ιΖ 7] Ἡδτα ἃ 5ἰγοηρου ὄδχργοβϑϑίοη 15 6ῃ- 

Ρἰογεά, νἱζΖ. ἴῃαϊ οὗ τϑῦθ]]οη, δροβίαϑυ, νοῦ τθδηβ (4) τῇς 

Φ90 ΗἸἰ,, Ηἀ., (ο., Εδυ55. {Ον., Οτ. ΤΈΕοΚ., Νον. ᾧ Κε. Ι Εοβ. 

4 (Οὐ. ΜοῸ. 22). ῥ᾽ 631-635, 6το, 652 Η,, 677 ΠΕ, εἴς. ; συ. σεεελ. ΡΡ. 188, 2ο6 (,, 
210, 216, 222, 224, ἀηὰ δτί. " 5γδεὶ,"" 4:8. δ 30, 34,36; Βαγηο65, τί. “ Ιϑγϑεὶ, Η ἰϑίοσγ 

οὗ," 2Δ.11. σιαί. 

Ξ.ὈῬι. ΤΙ ΜΝ, σΠε., ΟΑ5., Νονν. } 76τ., Ἐοϑβ. ὍΔ Ηὰ. 
Ἡ Ἐν. δῇ Ε45., ΑΕ. 4“{ ννὰ., (Πα. ἨΤ Κι, 

τὴ Ηὰ., Κο., νΜνὰ,, ζῆς., Οτ., Νοῦν, 



ΝΙΙ. 11-14 4105 

Ὀτοακίηρς οὗ Ὀοῃπάς ται πᾶνε εχίϑῖθα, δηάὰ (δὴ) ἴῃς οἰαἰπγηρ οὗ 
ΤΟΪθαθ6 ἴΤΟ ΦΌΤΤΏΘΙ ΓΟΘΡΟΠΒΙ Ὁ Πγ. Οἡ πὮ, υ.5. ---- πα φτἀαΐ 7 
γεαξορε ζάζα. . .7 Οὗ. 1325. Τῆς ἱπηρογίθος Ὁ ΠἸΏΝΚ ἢὰ5 Ὀδθῃ 
ττεδϊθα (1) 85 ὀχργοϑϑίηρ ἀδϑῖγο," 7 ἀαῦέ ἐξεϊγεα 10 γεάδονε ἕδη, 
ὀπμί, εἴζ.; (2) 85 ἃ ἰγτεαυξηΐδινε οὗ ραϑῖ {{π|ὸ7 7 ἀσὺές οὐδε γέ- 

δεν ἑάερι, ὀπμ2, φίε., (3) 85 σοῃαϊπίοηαδίὶ, ᾧ {7} 7) «λομά, εἴς., ἐλεν 

τυοιἠα ομέν, εἴκ.; Ὀὰῖ 1ἴ 15 5 ΠΡ] ΕΓ ἴο υῃάουβίδηα ἴῃ6 οἷδυϑα 85 
ἰηϊτεττοραῖίνο, ΑΙ ΠουρὮ Ὧο Ἰηϊοττορσαῖνα ρῥαγίίο]α 15 ργοῆχϑα ὶ (0.1. ; 

ΟΥ 85 Ἐχοϊδηγαίοσυ, ἡ .77 γεαΐσενε ἑἦενε τυΐέη τάεν, εἰς." ΤῊΪ5. 6χ- 

Ὀἱαΐῃβ ἴῃ6 ργόβδθησα οὗ 3 ἴῃ ἴ86 ὑηποίραὶ οἶδυβδε, δἰ πουρῇ ἷἢ 

ἶ5. Ποῖ Θβρθοΐα! Υ ορῃδίῖο. ὙΏοσα δα Ὀδθη ἐτεαιθηΐῖ ᾿ἰηβίδῃσαϑβ 

οὗ τεἀειηρίίΐοη ἴῃ ἴῃ6 μαδβῖ, Ὀυϊ ἰῇε586 ἀο ποῖ ὈΘΑΓ ὑροὴ ἴπα 

Ῥτεβδηΐ βἰζυδίίοη. ---- σφε ἐεν ἀσυε σῤοζόηῃ δες αὐο ν»ιξ] 1.6. 

ΤΟΡγόβοηΐ π|6 ΨΤΟΏΡΙΥ, τ δα ηἀογϑίδηα τὴ, δηά ΠῚῺΚ 6ν]] οὗ τὰς; 

τηδδηΐϊηρ ΟΥ̓ (ἢ15 ποῖ 5: ΡΥ αὶ [ΠΟΥ ες δοϊϊῃσ ἃ5 ΠΥροοσῖο5 

ἴῃ ΠΕΣ ψουβῃρ, ἢ ΠΟΥ ἰῃαὶ ἴθ6γ ἰπουρῃς Ὑδῆνθἢ ἀηδ0]6 ἴο Πεαὶρ 

πεῖ (76. 149 445),"5" Ὀυϊ ταῖμϑγ ἰμαΐ (Π6]γ δητγα σοποδρίίοη οὗ 

Βῖπι νγὰ5 ἩΤΟΏΡ, --- ἰἢ ΟΠΕΙ ψοσάβ, ἴον αἸὰ ποῖ Κῆον Υδῃναῆἢ. 
--14. 41πώ4 ζλεν ἀαυέ μπεὺερ εγίσ μρΐο γῆ τοῦὰ ἐλεῖνγ ἀεαγέ] 
Οῇ Ρς. στοῦ; [ῃ)6 ΟΙἿὟ ψηϊοἢ Πᾶς ροηθ ἰοτἢ μᾶς ποῖ Ὀδθη Ποησεῖ 
Δηα 5ἴποοῦο, 7.9. ἔσο ἴῃ 6 Ὠοασγί, οὐ ἢ (5, 2ιε΄γ, ἀσαγίς λαῦέ ποζ 

ἐγίφα μη μιΖ. Οἵ, τ 5. 125} 15, )οῖξ Ρ5, 843. --- διν ἠάεν ξεεῤ 
ἀστυΐζηρ δεείς ἠλεῖγ7 αὐδαγς 20», εογῆ αἀμαᾶὶ ἡσῖν τυΐ;ς)] 1.4. ἴοΥ 

τηδίθσιδὶ Ὁ] βϑίηρβ, --- [ἢς ὈΘΑΒΊΚΟ ΟΥΥ οὗ [86 δῃϊπ)δὶ ἴοσ. ἰοοά, 

εἴς., ἀηὰ ποῖ [Π6 ἵἴσι! 6 ΟΙὟ οὗ 4 βου] ἔογ σοά. ΦΑ͂Ϊ ομ ἠλεῖγ δες 

σδῃποῖ 5:Δη(, ἰοῦ ἃ πιυδί τηθαη ἴπαὶ ΠΟΥ δαὶ ἴῃς τηθὰ]ὶ οὗ ἴῃς 

βδοιῆςο, οἤετγοα ἴο 5βθοῦγα ἴΠ656 τηδίοσιαὶ Ὁ] ϑϑίηρθ, ν 116 σοο η]ηῦ 

ὉΡΟῺ αἰνδῆβ, ΟΥ̓ σΟΙΟΠ65 ; δηα [ἢ]5 6 ὨασαΪγ ΒῸρροβαῦϊθ. Τῆς 
οιμεηάαδίςοη δάορίοα (υ.:.) 15 αὐ σἰρὶα δηὰ παΐυγαὶ, αηα Ῥεῖίοτ 

ἴδῃ οΟἴδοιθ Ῥγοροϑβεά, Ζ.». ΧΟ, Κησδαϊηρ-ττουρἢ (σ.5.), ψὨ]οἢ 

Νονγδοκ ΠΙΡΏΓΥ Τμαγδοΐθγζοθ ἃ5 δῆογαϊηρ πο δάδβαυδῖθ 56η586; 

Ὀυϊ Νονδοκ ἰ5 στοηρ ἴῃ ϑυρροβίηρ ἴμαὶ 0 ΜΠ ΦΘ τηυσῖ Πᾶνα 
ἴῃς 5βᾶπη6 τηδδηΐης 85 0 ψΙ (ἢ οἴμοι νοτάς. ΕῸΓ Δῃ δχδῖηρὶα 

οὗ ἃ ργδροβιιοῃ υϑθα ἴῃ ἴψο 5θῆϑ6β ἴῃ ἴἢ6 88Π|6 νεῖβα οἷ. 5 ἴῃ 
45 κς᾽.- 716») εμέ ἐλερισείνες, ἐλεν γούεὐ ἀραΐηδέ νιο] ΤὨϊβ τϑῃ- 

4 ἢχ5., ΑΕ,, ΚΙ., ΗΙ., Κα. ΝΝὰ., Οἵυ., Πα. ᾧ σεῦ,., Εδιυπ5, Νον. 

Τ Τῃοοά,, (αΑ]., οσ., Ηἀ., Ρα. Τ ΕἸςῆ. Ι Με. 4 Βαιυεσ, Βοϑ. 
88 Η,, Κα. (Ὠς., εὖ αἰ, 

Χ 
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ἀοτίηρ οὗ δὴ δπιεηάεά ἰοχὶ (ΤΉΝ, σ.5.) ταργοϑθηῖβ [ἢ6 Ῥϑορὶς 
ἃ5 δηραροά ἰῃ ἴῃς ψ6}1-Κηονῃ τιουτηΐϊηρ ουδβίοτῃ, ἰοτυϊἀἄθη ἴῃ 
Πι. 14] [ν. τοῦ χιῦ, Ὀυϊ Κερῖ ὉΡ ὄνθὴ ἴῃ ἴῃς ἰδῖθϑδὶ {ἰπ|65 (εἴ. 
τ Κ. 183 76. τ6 41 ,“ηγ5 485).5 ΦΙ͂Ϊ (ΤΌΝ), ἴἢ σῇ ἢ Ἢ οσουτα 
ἰηκιοδα οὗ ἴῃς ϑκυρρεδίεα Ἵ, 8α5 Ῥεε ἰγδηβίαϊθα : (1) δῴεν εοὐξεξ 

ἐλογισεέυές, 1.5. ἴο τοῦδ] { ΟΥ ἴο οαῖ δηᾶ Ἅσίηκ, ἔ ΟΥ ἴο ὈυγῪ ψῇσαὶ 

δΔηὰ νης οβεγθα οσ βαΐθ, ὃ ΟΥΓ ἴο τηᾶῖα 50] ῬγοσΘϑϑ 5. ἴο 

τμεῖγ 14ο]5 (εἶ, 70. 1155 ,165}..}} (2) αγε ἐῃ ἀϊείγεος, 4 (3) ἐχεῖ 
ἠλεν»ιδείσες; 55 (4) ἀοιυΐ, γοαν» (οἴ, 76. 2053). ΤΠ βεοοπά νοτζά 
(Ὁ) αἷϑο ποοάς δπηδηάδιίίἝοῃ, ἔοτ 15 ᾿Ὠνατ Δ ὈΪΎ (Ο]]οννοα ὉΥ [8 ; 
ὙΠΟ (συ...) οὗ, 4150} 15. 153, ρἶναβ ἴῃς στρ Ἰάφα. 1 ---1ὅ. μλοιρὰ 

ἐ7τυας 7 τυὴο “γαΐμεα απα ἐἰγεησίλεηεί ἐλεεῖ» αγηις} Τὸ Ὀδ ἴάΚοὴ σ]τἢ 
τῆς Το] ον ίηρ οἶδλυθαθ. Τῆς ργοῃουῃ 15 δι ρδῖϊο, δηα [ἢ οἰγουτα- 

βίδῃηϊτι δὶ οἰδιιϑα ἜἼχρσθββ6β ἴῃ ἰάφα οὗ ςοῃοδβϑίοη. Τἢδ 0511] τηοδη- 

ἱηρ οὗ “Ὃ", ἐλαείοη, ῤεπίσά, 88 2.6. ΘΒ: Γερο ηΘα ΌΥ οἢδϑιβοτηθηῖ, 
Εἶνεβ ὯὨο 586η56. { 4 ἰ5. τεϊαϊηδά ἰἴ τηυβὲ πηθδὴ ἡ αίμεα, οἵ 45- 

εὐῤῥηεά, }} ἀπὰ 6 ἴάκθὴ ἢ 2λεὶγ ἀγηις (οἴ, Ῥ5. 188 1.2.4}}, 1658 

νν6 τεδὰ Ὁ", 7 γαϊμοα τάφρε (υ.5.). Ἐσοτ ἴῃ6 ρΡῆγαβε σγεέπρίλέῃ 

“λεΐ»γ αγνις, οἷ. Ἐ2. 3035} 5, 4150 Ῥ5. το δ ,1}7 Ἅ 5. 251. 2 (ἢ. ,425 
19. 48" Ζςο. 117, --- Υ εοπεεγηῖρρ τς ἑὰδν ζεοῤ ἐλέη ξίηρ (οπδ) εὐ} 
Τῆς Ὀᾶ56 ἱηρταιταάς 15 ρ᾽οἴαγοα ἢ Ὠ]οἢ ἴῃ γ ἴγοαῖ ἴῃ 6 ΝΟΥ οὔς 
ψῆο ρᾶάνο [ἢ δπηὶ 5᾽σαηρὶῃ ἴο 5θεοιτγα Π6]Γ νἹοΐοτθ8. ΤῊΪδ Ρυ 5 ΤΏΟΓα 

Β[ΓΟΏΡΙΥ (6 τὨουρῇς Δἰγεδαγ ὄχργεββαά ἴῃ ν.Σ, ΤὨδὶ ἴΠ6γ ἀο τηϊηΚ 
6ν}] οὗ Πίπι ἰ5 δνϊάθηΐῖ ἔγομχ ἴῃς δρδηδοητζηθηΐ οὗ ίτα Ἰηνοϊνεα ἴῃ 

δοΐϊηρ δῖε Ἐργρὶ δηὰ Αϑϑυτία, ἔογ ἴποσα οουἹἱὰ Ὀ6 πο δϑϑοοϊδ!!οη 
ἢ τῆ656 πδιοηβ του βοπλα τοοορηϊτίοη οὗ πεῖν ἀθ 1165. ϑυςῇ 

Τοοορηϊτοη νγὰ5 οὗ σουτδα ἰηςοηῃϑίϑίοηϊ ψ]Ὦ 4 τίρῃϊ σοησορίίοη οὗ 
Υδῆνθῆ. Τἤστα ἰδ ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ πὸ τείεγοησς ἴο ἴῆς σα] νογϑῃ!ρ. ἢ 

--10. Ζάεν μμγπ, (ὀμἢ πού ὠῤτυαγα} (Οἱ, τιῖ. ΤΠ 15 ἴῃε 
δοςερῖδα τοηδεγίηρς οὐ ΠΙΌ, Ὀὰΐ 5 υηϑαιϑίδοϊοτγ. ΕῸΣ ἀϊδουδδίοη 

Φ90 δι. Οη [(Πἰ5 οὐυδίοπι οἷ. ΕΒ. δέν. 321ἴ,; ἧνε. Αἰετίο3, τϑι; Ὁ. 1. ΒΔΙ], 

ατί, “Ουκίηρε οὗ (ἢε ΕἸΕ5 ἢ," 22. δ τ, 4; δοῦναι, 26: δεόεπ πασᾶ ἄενε 70άε, 

16 Ἶ; Εταγ, 754, ϑεείεησίαμὸς πὰ ϑεείεμδμά ἐρε αὐ, 76γ., 134 8.3 Οτθηείδοη, 2 εν 
“ληεηξμ 5 μι. ἦέ γγείίριον 457... 731: ΖΑρΡίεῖδὶ, δὲ» 7οίερειςιΣ ἢ. α΄. Αεί, 1’... 

Ι06-1Ι2. 

{ δ. ᾧ ΚΙ. 4 ζ, Βδιιοσ, ϑοῦπι. Ή Ηἰ. 

ΤΑΙ, Κα. Ι| Κοβ., Ηἁ., Οὐ. 4᾿οΆἘν. ΤΙ Νον. 

φῥ 50 Εα5., ΑΕ.., Οοῦ., Ρυ. 

"Π| Βαιεσ, Εοϑβ., Ηἰ., Κα, Νον. Οἵ., (ἢπ,., Εξιι55, ἐ7 αἵ. 6“ ος-. 
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οὔ ὈῸῦ 85 ἃ ϑυδεϊδηϊίνο, νυ... ϑοῖὴθ υπάειβίδηἃ 0 δ5 υδοά ἴογ 

ΠΡΟ τῷ μεῖρῃῖ, ἤοτα τῆς Ὠἰρῃαϑβι;" οἴδοῖθ, 85 - Ὅν, 26 ἀΐρά, 
ἐχαἠίεα 0716 ---Ξ Οοα :7 οΟἴἤοΙβ, 5 ΠΊΡΪΥ 45 δὴ δάνογυιαὶ δοοιβαῖνα 

τ τριυσαγαῖς, ἱ οἴει ἢ} (Ὁ δηὰ 95. τυὐτὴ τῇς ψογάβ δγτουηά δηὰ 

τεδὰ κῷ ὃν τὸ κ θυ, Ὁ Τλαί τυλίελ ἰς κοιλίη τε ἰήοξ. αὶ ΤῊΣ 
βυρροδίοη οὗ ῬΡῷ, Ὁ βααί, βθϑῖῃὴβ ἴο τοϊϊδανα ἴῃς αἰ βηου ΠΥ δηά 

Ϊ5 ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ἴο Ὅς δοςοερίεα; φ.5. ἔογ ΟἿΟΣ βιιρρ ΕΞ Έ 088. --- ΖΖεν 
ἦαυε ὀεέο»ις ἄξε α ὅοτυ τυλῖΐί͵ελ φτυεγνες Ῥβ. τ2οῖΐ,. Τἢε οοπῃ- 
Ρατγίβοῃ (εξ. 5. γ851) 15 ῃοῖ ἴο ἃ ον (1) ψῇοβα δίπηρ [45 ἰοϑῖ 

115 Θἰδϑί οἵ, δηα σοηϑοα ΠΥ [ἢ 6 ἀττον [4115 ἴο γοδοῇ 115 τηδτκ, [ 

ὯΟΓΙ (2) οὔθ ψΠοἢ σδηηοῖ Ὀ6 υβδοα Ὀεσδυβα 1ἴ 15 τοϊαχεά, ἢ Ὧοσ 

(3) οὔς ψνῆοβα βίστίηρ Ὀγοακβ ψιπουΐ σῃοοίίηρ ἴη6 τον," " ΠΟΥ 

(4) οπς ψῃϊοἢ 5. Γ|Κ65 δηὰ νουηᾶβ ἴῃς Ὀοντηαη,Γ Ὀὰζ ταῖμεσ (5) ἴο 

ἃ Ὁονν ψΠΙΟΝ 15 ἐχρεοῖϊθα ἴο ββοοῖ ἰῇ οὔθ ἀϊγθοϊϊΐΉοῃ ὈῬὰΐϊ δοίμιδ!ν 

5Πῃοοῖβ ἰῃ δηοίμοσ, ἴἢ5 (ΑΠΠπρ ἴο δοσοιηρ] 5 5 δηᾶ. ξ [{ ἰ5 
ἴἢυ5 νι 1σταο]. Οἱ. τὴς νἱησγασγαά ψῃοἢ ννὰ5 Ἔχρεοϊθα ἴο γιεϊά 

βΒοοά ρταρθβ, Ὀὰϊ δοίιδιν γιεϊἀθαὰ πιὰ ρτάρθϑ, 15. 517. -- ΖΑ εν 
2γίπεες σλα μὰ ὃν 17ὲ.6 σιυογά ὀεεαμδε οὗ ἐὰε Ἰἱηπεοίσπες οὗ Τἠεῖγ 

οηρμ 45] ἘΟΥ 816 ποῖ ἴῃῆ6 ῥγίησδβ (2.5. [86 64.615) δνθυυν Π γα 

ΤΟρΡσδβοηϊθα 85 Ὀδίῃρ ὈΓΙΠΊΔΓΪΥ ΤΟΒΡΟΏΒΙ Ὁ] Ρ Τύρου ποτ 65ρ6- 
οἷ! γ Μνἢ}} (411 16 ἀοοιὰ ψϊς ἢ ἴδ βυνοτὰ οὗ Αϑϑυσγία ὃ ὃ νν}}} Ἔεχϑουῖΐθ. 

τ ἰ5 Ὀδοδιιβα ἴῃ ἘργΥρίδηῃ ῬΑΙῪ ἢ85 βεουγεά [6 ΒΘ ΡΓοηδοΥ τῃδὶ 

115 δνὶ] δῖα ἰ5 δῃηηουποθᾶ, ΤὍΤῇα ᾿εδάθιβ ῆο ἢᾶνα ρεγϑυδαθα 
{πεῖν [ΟἹ] οσεσβ ἴὸ δάορὶ ἃ ρο ον ἢοβίϊε ἴο Ὑδῆνθ ἢ δ ἰϑδοῃίηρϑβ᾽ 

δηα τἢγοαϊθηϊηρθ Ψ1]} ον β0 Πἔοσ τῃ6 ΤᾺ ΒΟΥ ὙΠΟ τηυϑῖ ϑυγοὶν 

(ο]ον. Βυῖ νῆδὶ νγὰβ [6 σμαγδοῖοσ οὗ ἴΠ6}Γ ἰοηριθ ΟΥ ἰδηρίαρο, 
ΠΙΟΝ ἢδς ἰοα ἴο [ἢ]5 τοϑυϊ τ ναβ 1ἴ 115 του σῇ 655, {5 ἀδοθρ- 

ἔνε ἴοης, 115 Παυρμν Ὀοδϑίηρ, "115 ὑτάθ, ἀεροηάΐηρ ὕροη 

Ἐργυρὶ 85 ρτοϊθοικίοῃ, ΓΓῚ ἰἴ5 τοσκοσυ δηᾶ βοθριοῖβη), 18 1η50- 

Ἰδῆσα 885 αἰϑρίαγθά τονασὰ Ὑδηνεῃ, 11 [5 ὈΪΕΘΓΏ 655 Ὁ 888 ὙΝῊΥ 

8ῃου] ἃ τ Βᾶνα Ὄχρϑοϊδά “ (]Ξθῆθββ "ὃ ΟἿΪΥ ἤεῖὲ δηά 76. 19} 
ἰδ ὨΣΊ υϑεὰ οὗ πηδη; οἰβενεῖε (ἐν. 15. τοῦ 5 τχὖ, εἴς,, τ.2.) 

4 Μαυ., Η65. { ΚΙ. (α]., Ηἀὰ,, Ρυ. 
ΤΗἸ., Ενν., 5΄πι., Κα,, ΝΝὰ,., Οε., ΟΠ 6., διυ55. ᾧ Βδιιοσ. 

ΙΙ Κα., Εδυς5, ἡ )ε. Ἐν. ΦΟΣ͵ (υ.:.), ΕοΒβ. Ἦ ]6τ., Οὐ. 
ΤΊ Βαϑῆί, ΚΙ., (]., σδῦ., Ηἰ., Ηἀ., 5ίπι., Ρα., ννὰ., Νονν., (ἢε., ΟΑ5. 
ν᾽ ΟΙ, Μείϊππῃοϊ 5 νίεν ἴ[ῃαἱ ϑγτίᾳ 5 δ αἀεὰ ἴο, ποῖ Αβϑγτίδ. || Ἐδϑῆὶ. 
41 ΚΙ,, Βοβ8. Ρὰῃ. κδαδῦδ. ΠΗ, ΠΝ, Νον., Οτ., ΟμῈ. ὀὁφῇ ΟΑΞ5. 
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ΟἿΪΥ οἵ Υαϊνδῃ ; ἤθησα ἴῃς 5υρραϑίίοη οὗ 1») οηρμέ (1.6. Ὑδὲ- 

Μ6ἢ᾽5) ; Ὀυῖϊ ὕροὴ ἴῃ6 ψῇοϊα ἴθ6 τοηάοηηρ ἡμροίμες. 5δ[ιϑῆδϑ 

τὴ6 σοηῖοχί. ΤΙ ἡποοίσπες 97 ὥησμες Ὧὰ5 ὈδΘη ΘΧὨΙΙϊΘα 65ρε- 

αἰδὶ]ν --- ἐπ 116 ἑαπα ὁ Ἐρν» δέ Οἱ. Ιϑαϊδῃ5 βϑογπηοῃβ δ [ἢ]5 54 Π}6 

εἶπα ἀραϊηϑὶ ἰῃ6 τεργεβεηϊαῖίνοβ οἵ ἴῆς ἘΕργρίίδη ρᾶγίγ. ΤὨῈδ 
ννογὰς ζλΐς 2λεί» δεογη ἃ1τ6 ἃ ρὶοβϑ " δχραἰηίηρ ἴῃ6 “Ὁ ὨΣΊ (0...). 

ὙΝῺΏ16 τον ἀσὰ ἀδρεηάϊηρ ἀροὴ Εργρῖ, Ὀοδϑίίηρ οὗ τ{Π6ὶγ βίγεηρίῃ, 

ΟἾΪΥ βΘ0οῃ δηά αἀογιϑίοη Ψ}}}] Εργρὶ δοοοσὰ [ἤθπ. ἡ ΕῸΥ οἵδοι 

ἰτραϊπηθηΐβ οὗ ῦρ, τυ... Ὀυῖ οὗ. Εν 4]ἃ ---- αἰ ἐς ζεῖ» σεογη τὴ 
ζὴε ἐαπά 7 Ἐρ»δί. Νοιῃίηρ ποῦν πΊΑΥ ἰηΐεγροβα ἴο βἴδυ ἴῃς ἀοοπὶ 

οἵ ἃ Ρϑορὶς ψῇοβθ δροϑβίδϑΥ δηὰ ἰγεδοῦοσυ ἃγα 850 δνίάθηϊ. [)6- 
βίπιοιοη 15 σογίδίῃ. --- ΨΊΠ. 1. 70. ἐὰν νιομζὰ τοὐά “ἀκ ἱσινιῤεῖ 
ΤῊΘ τοχὶ ἰ5 ἀου! δηα ῬΡεσμᾶρ5 σογτιρῖ, Ὀοϊἢ (5 ἀπὰ 95 στουρίησ 

ἴὴ6 σοηῃδοηδηῖβ 8580 8ἃἋ5 ἴὸ τῇᾶκα νογάβ αἰ ἴογεηϊ ἴσοι ἴῇοβθε. ἴῃ 

{8ὀ (ν...). Νοιδίηρ ἰ5Θ ἴο Ὅς 8αἰὰ ίοσ τῇ6 εὐλθημάδιίίοηβ ῥγοὸ- 
ροβεά (υ.».)}; ΠΟΥ ἰ5 ἴῃ6 οδθ6 αυἱΐξα 580 Ὀδά δ5 ἰ5 ᾿πουρῃϊ ὈΥ̓ 
Νονδοῖκ, νῆο ἰεαναβ ἴῃς οἶαιι56 υηϊσδηϑιαῖεα. ἽΠ-Ξ "πονζὰ (τ. τ᾽ 
81 10. 21; οἵ. αἶδο (ι. κ᾽ἰδ )5).}1 1 15 ἴῃς βουηάϊηρ οὗ [πε Ἰδττῃ 
αἰτετοα ἴο ἴῃ6 Ῥγορῇῃεοῖβ Ὀγ Ὑδηῆνθῃ, ἴοσ [ῃ6 ΘΏΘΙΛΥ 15 ΠΟ ΔΡΡτοδοῆ- 

ἴῃς (εἴ. κ᾽ 5 ΑἸ. 5}. 15. ο5 δι ,17). -- 20» απ εαρίς (εογῖος ἄστη) μῤοη 
16 ἀοώδε οΓ Υαλιυελ)] Ἐοτ ἰοχῖ, σ.5. ὍΤηδ Αβϑυτίδῃ, οἴ. Πι. 2859 
(μοἱ ᾿ποϊυάϊηρ ΝΟΡΟσΠδαάηθΖζασ δηὰ ἴἢ6 ἘοπΊΔη ΔΙΤΏ165 8), ψ1}]} 

σοθ ψιἢ ἴῃ6 ϑυν η655 οἵ ἴῃ6 δδρ]ς (εἴ. [6 ἀσδοτιριίοη οὗ ἢϊς 

ΤΩΔΙΟἢ ἴῃ 15. 555, ΤΠΪ5 ἰ5 τλ6 δχρ᾽δηδίίοη οὗ ἴπ6 δάση; ἢ δηὰ 
ποῖ ἃ ἔτ ΠΕΓ σοϊητηδηα ἴο ἴῃς ρῥιορῇῃεϊ ἴο ἢν |ἰκῈὲὸ δὴ δαρὶς ἴο 

Ὑδῆνο ἢ 5 Ὠουθο. Τῆς αἰΐδοκ Ψ}}}] Ὅ6 τηδάθς ὕὑροη Ὑδῆνθῃ᾽ 5 

ἤουδ6, 2.5. ποῖ [6 ἴδρὶ6 ἴῃ Τογυβαίθτη," " Ὡοτ ἴμ6 ἴογρὶα ἰῃ 

ΘδΙΊΔΓ, ἢ ΠΟΙ ἴῃ6 ῬΘΟΡΙΘ οὗ [ϑ5γδοὶ [1 (Νὰ. τ27), Ὀὰϊ ταῖμοῦ τῇς 
ἐαμά 97 7 γαεί, ἃ5 4150 ἴῃ οὐ (εἶ οὗ. 8ϑ Ηδτα 15 ἴο Ὀ6 σοτῃρατοα 
τὴ6 Αϑϑγυγίδῃ πᾶῖὴθ ἴογ Ῥαϊθβδίηθ, δ} Ζ7μπιγὶ, {}} ἀηα ἕοτ ἃ Κίῃρ- 

ἄοτῃ ἴῃ Νοτγίῃ ϑ'γγία, δ! “1«1711. --- βεεασε {64} λαῦε ἡαπμερν ἐδεεα 

»» εουεπαρέ (ΞΞ ογαϊπαρςε) ἀπά δρεεβῥαςοεά ἀραΐηδ᾽ τὴν ἐσοὺ] 

ΟἸΘΑΓΙΥ 4 ἰδίοσ δα ἀπο Π Εοι τἢϊ]5 υϑ86 οὗ ὩΣ, οὖ 2 Κι. ττ' 

Φ Οοτῖ (νυ...) ; Μαπὶ οηι. 1δ 5 ἃ ρἷοβϑ. 
Τα ]., Εοβ., Ηἀ,, δίπι., Ρυ., Κ ε., ννὰ., Νον., οσ. {ΚΊΙ,., Ηά,, σΑ5., ΒΏΒ. 
ᾧ εν, Ρὰ. [1ος,, Ηά,., Εν., ὦ“. 4ΦΑΕ; ο((Ηἰϊ. 556]εκς., Τῃεοά. 
Ἡ Έν. ΤΙ ΟὯΔ]., Βαιοσ, Ηἀὰ., Κα. νν., Ονσ. δ Ηἰ., Νονν., (ἢ. 

Π| Οἢ ΧΑ Τ.8 247. 44 (Γ΄. Νον,., Οοτσί (ν.":.). 
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76. ττ΄ὸ ,41518 Ἐς, τοσῦ. 5 Ὀμϊ (656 οΥϊηδησεο5 (σοηβίοσ τῇ 6 
Βοοϊκς οὗ τῇῆε (ονεοηδηῖ οὐ ΟΥ̓Δ η665) ἅτ Ὀαβθα προ ἴπ6 οοη- 

5 τ ἸΟἿΔ] ἀρτθοιηθηΐῖ τ ΒΙΟἢ ψγὰ5 ὑηαἀοτϑίοοα ἴο ἤανα Ὀδδη δηϊογοα 

ἰηῖο Ὀεΐϊνψεεῃ [Ι5γ46] δηὰ Ὑδηνε δἵ ϑίηδσι (ν.2.). ΤΣ Πεγα (ςξ, 

αἰδο 45) τείειβ ἴο ἃ νυ ἰᾶνν Μοῦ νὰ5. ““τῇοτα δίμιοαὶ δηά 
ταὶ ρίουβ ἴδῃ Πσεγειηοη δ). 1 ---. 709. »ῪΧ {εν τοδὶ (“6η) «77, 

2γ Οσοά, τοΖ ἔποτν ζάξε, τῦς 25 γα 70 »:6 15. ἴῃ βίτοηρ σοηίτγαϑβι 
ἢ τῆἤοβε ἴο ψῃοτη [ΠΟΥ ἤᾶνα ἴὐτηοα ἰὴ ἴῃ6 ραϑῖ. Τηΐδ ν}}]} 
ἴᾶκεῈ ῥἷδος θη ἴμ6 αἰβαβϑῖοσ ἰδ Ὁροὴ ἤδη, οἵ. 51" 615, ΤῊΘ 
ΟΥῪ 11} Ὀ6 οπο οἰαϊτηϊηρ τοὶ δι] οΏ5 10 ΨΠ δηα ἰηϊ δῖος Κπονϊεάρσα 
οὗ Υδῆνεῃ, ψῃϊοῇ 15 υτροα 85 ἃ ρτοιπηα ἴοσ ἀδ᾽νοαηοθ. 7υ5ῖ 

50 Υδῆνθῃ 5 σεργεϑεηϊθα ἃ5 σεσορῃϊζίηρ [5186] ἰὴ 15. 42. Τῆς 
υἰΐοσδησα ἰδ ἰῃΘὨ ΓΙ ΟΏΔΙΪΥ ὈΓΟΚοα δηα τουρῇ. Τῆδ 5: ηρΌΪΑΙ 22} 

Οσοά, υβεὰ οὗ ἐδοὶ ᾿ηἀϊνί δ] ᾧ (ς, [5. 558. τ 5. 510), ρᾶ5565 ΔΌΓΟΡΙΙΥ 
Ἰηῖο ἴμ6 ρίυτγαὶ, [ῃ6 Ὡδίίοῃ 8ἃ5 ἃ ψῇοϊθ. [11 15 Ἰπιθγοδιηρ ἴῃδι (ὅ 

δηᾶὰ Ξ5. οὐγμέε 2 γαε (ν.5.), ΜὨϊΟὮ 5 ἴῃ δρροβίοη ἢ τῃ6 τέ οὗ 
[Π6 ργεοθαϊηρ νοῦ. ὃ ΤὨΪ5 15 50 ἃ Ργεαϊοιίοη οὗ [6 σοτηϊηρ 

τς ψΏθη σγᾶ6] ψ}}} νίονν ἴῃς 5ἰϊυαϊίοη ἢ ἃ ΑἸ ἤδγεηϊ τΩΔΠΠΘΥ 
ἔγοῦλ [παῖ οἰ ρ]ογθα αἱ ργοϑθηῖ. [1 15 ηοΐ ἃ 4 65 ΠΟ οὗ δϑίοη)Ἱβἢ-. 

τηδηΐ,}] ΟΣ 15 ἴη6 ἰδησύυαρα ἱγοηϊοδὶ, ἢ οὐ ροΐδθηι 41." Οἱ, Ν᾽ 6]}}- 

Παυβθη᾿β βυρροϑιθα τγαηϑδί Ιου : “ ἴο τὴ6, [ὮΘΥ οΥΥ: “ΜΥ Οοἀά᾽; 

Ῥα 1 Κηον ἴῃ66, Ο Ι5ταεὶ." ---ὃ. 20,γχ 7 γαε ἀαίά τῤωγμεα 2ὼέ 
ροοα ἡ ὙΔΆΜ ΕΠ 5. ἰὨουρὮΙ -- ἤΔΤΪΥ δὴ ΔΏΒΜΟΙ, ἃ5 τοδί σΟΠΊ- 

τηδηϊδίοτβ ἴακε 11. “Τῆς ρσοοά ᾽" ἴῃυ5 τεὐεοῖϊοα ν᾿] Ἰοαϊῃίηνρ (υ.2.) 
ἰποϊυάες δνοσυτηϊηρσ ἴογ ψὨϊο Ὑδῆν ἢ [45 5ἰἴοοά ---- ἃ ορροβϑα 

ἴο ἴῃς τυὐτηϊηρ ἴο Αϑϑυτία δηὰ Ερυρῖ --- ἃἋ5 ψ6}} ἃ5 Ὑδῆνθῃ Ὠϊπ)- 

56 1, {7 οἴ, Απι. ἢ δ 3, ὅ6εΚ τὴ -ῷ 566 ἴΠ6 ροοά. 5 νἱϊδουῖ 

[8ς δτξοἷα 15 Ἔβρθοῖα! ν βἴγοηρ. ἢ ἰουπά ἴῃ (5 15 ἴο ὃς ταϑβίοτγθά. 

ΤῈ νῆοϊῈ οα86 ἢᾶ5 Ὀδθη ἰδιθα; ἂρδίῃ ρΌ65 οσίῃ ἴπ6 ὑτοο- 

Ἰατηδίίοῃ : ἐξέ ἐδέ 06 φώγεμε ἀΐμ]) Οἡ ἴῃς ἴοσγιῃ, υ.“. 

8. ὈΛ0Ν7 ΕἸΩΡὮ. Ροβ8.; ἴο ἄτορ ἴδε βεοοῃάᾶ οπς (0...) ἰεανοβ [Ὡς σοῃδβίγυο- 
[Ἵ 

εἴοα τί τοῦ ἀνϊκνατά, --- ὑθγ] ΟΥ, Ατ, (λϑ, σεοέφέερε, Αββυγ. Ὀφ]ϑ] τε 
2οι» ομἕ,; ὅγ1. δᾳᾷῷῶχ (ἴῃ ἀετίναιϊϊνες) γ»εὲχ. ΤὨΐβ ἰδ ΟὨΪΥ οσσαγγεπος οὗ 
Ἡΐρο.; Οαὶ. ΞΞ ρεῖχ, '5 υϑεὰ οὗ οσοπίυπίοη οὗ βρεεςῇ ἱπ Οπ. 117.9 (7), δῖ 

Φϑρο(ἢ6. ἙἘΝον.; οὗ, Οτ. οὐ 812, ΤΗΙ,, Ηἀ,, Κε., Ννὰ., Μος,, Νον., ΟΒδ. 

ὁ αεν., Εοκ., Ηἰ,, Ενν., Ηἀ,, Ρυ., Κε., ΟΒε., Νον., εὖ αἷ. ! Ενν. 4 Ηἰ. 
4. ῃΗῊ͵4. Ή 50 ]6-., ΔῈ, ΚΙ. 
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ΟΠ ΕΗ οὗ [Ὡς πιϊχίῃρ οὗ ἤουντ νι οἱἱ ἴῃ βαογίβοςβ, ἐς. Νὰ. 718 1,ν. γῇ, ἷἴΐ τς 
ἀϊβιϊοΕΥ οΠαγδοιεσγίϑιὶς οὗ Ρ, ΤὨΪβ νεγῦ 18 υϑεὰ ἰπιδη 0 8}}γ ἴῃ νἷενν οὗ [δε 

ἤσυτε οὗ ἴῃς οαἶκα ἴῃ ἴῃς ποχί οἰδυδβε. Τἢδ ἀετίναϊίοῃ ἔγοτη "52 Ξ- 52 τοῖείο 

αιυα»ν (50 ἔν., Β5Ζ.) 5. ὑπηθοοββαιυ δηὰ νἱϊμουΐ βυρροτῖ, δπὰ σεηάετς ἴδε 

βἰδηϊβοδηοε οὗ Ὁ.Ὁ»)2 οὔβεουγε, νν ἢ 11Ὲ πὸ βυβῆςϊςηῖ τεάϑοη ἔον ἴδε υϑε οὗ ΗΠ Ώρο. 

ἀρρεᾶτβ (Νονν). --- Ὁ3] Ηεγε τ ἃ Ρίορ., τῆοτε ἔγευςμον ἢ πουης; εἴ. 

2 8. 151 Ῥε, τοῦ. Νοῖς [δε ροετγίεοϊ ϑγτῃπιςῖ οἵ τμ6 ἔνο ᾿ἰπεβ δπὰ τὰς τδουτ- 

τεῆος οὗ - ἴῃ 85 ((ουγ {ἴπ|65). --- θ. ΝΥ] Ιπἰτοαυςίηρ ἃ εἶτα. οἷ. ψ 8 νὉ. ἴῃ 

Ῥί. -- Ῥ}} ΤὨϊ5 ἰθ ἴῃς ΟἿΪΥ οα8εὲ συβεγε [85 νῦ. 15 υϑεὰ ἱπιγαηϑδιεἰνεὶγ (ΚΙ. 

ΗΙ., 51π|.,ὄ Κὸ., Να., Νον.); οὖ, ἔχ. 2456 2015. Τῖ95 τεσζυΐϊασ πηοδηϊηρ 5 “9 
ζάγοιυ, Ξεα 67 εοῤίοιεσέν (οἴ. Αβϑγτ. ζαγᾶϊκ), δῃὰ ἰδ ἰβ πχοϑδῖ σοι ον υϑεὰ οἵ 

με ἀδοῃίηρ οὗ [με β8δοτίβςοϊαὶ ὈϊΪοοά δραϊηβὶ ἴῃς αἰΐασ, δι. 1,ν. γ2. Ῥευῆδρϑβ μετε 

υϑ6α ἰπ ἃ πιά ἀ]ς βεῆβε; ςΐ, γῆπ, 5 (Οτγ.). --- 10. τινὶ 522] Ου σοποδϑβῖνε ἔοσος 
οὗ 3, οὗ, Κὃ. 394 ἐ; ΒΌΒ. 90 ὁ. --- 11. 20 7γ»κ1 Οἴτς. οἷ. το ὌΦΝ ον. ΣΕ] ΕἸΩΡΒ. 
Ῥοβ.; ΝᾺ ΞΞ εαὐὲ γον» ἀεί ἰ8Β τοτὲ οἥεῃ Ἵσοπβίγυεά νυ ἃ Ῥτορ. ἴδῃ τ] ἢ δος. 85 

Βεῦθ. ὍΝ -Ξ δος, οἵ δηὰ οὗ πιοιΐοῃ ; οἢ οπιϊβϑίοῃ οἵ ἢ. αἀἱγεςίίνς, οἴ. Κὅ. 310 ἐ. 

--- ἸΝΡ] Ἐεραϑββίοῃ οὗ ἴοῃμε δηὰ γεϊεητίου οἵ νοννεὶ ἅτε ἄς ΔρΡρϑγεΏΥ ἴο ἃ ἀεϑβῖτε 

ἴο δεουγα ἴδε β8δῖὴς γὨυτἢτ ἴῃ “0 ὙΌ ἃ5 ἰῃ Ὁ ὋΝ. ΤὨΪ5 ατγιϊϑδιὶς οἤοτί γοχηϊπὰςβ 

υ5 οἵ β0πιε οἵ 541 8}}}8 υ8ε8 οὗ ρατοποτηδβία; οἴ. 15. 2.8 53. 12. ΟἾΟΝ] Εοτ 
οἴδεῦ εχαπιρὶεβ οὗ γεϊεπίίοῃ οὗ τῆς ἰπὶτ16] " ἴθ ΗἸΡΉ. οὗ τὉ νεγῦϑ8, οἷ. Ὁ.) 

(ΞΞ 95,08) 1 (ΓΒ. 122; γὴν», Ῥε, 426) γπ, 5. ο9; Βὺϊ [ες ὑπυβιᾶὶ ἔοππῃ 

δηὰ ἴπε ἔαςϊ παῖ (5 15 ἴῃ 6 ΟἿὨΪΥ ἱῃβίδπος οἵ ἴῃς ΗΙΡΉ. οὗ 1ἢ]5 νΌ. ταδκε ἰΐ 

Ῥτορδῦϊς ἴμαὶ 118 15 δὴ οτζοῦ ἴογ ὉΔῸΝ; οἵ. Βὅ. 437 7; ΟΚ, 24,5) γο ; Κῦ. 
11. 1., Ρ. 356 49); Ενν.8 131 ἐ. -- ΓΟ Ρ0Φ9] γον’ ἰ5 τερυϊατὶγ [Ο]]ονν εα ὉΥ ἃ ρεῃ., 
ὙΠΙΟἢ τ 6 εἰπεῖ αἰἰγίθυϊΐνες (Εχ. 231), βυδ]οοιίνε οὐ οδ)εςῖϊνε; ἴῃ τῃς 
ἰαϊίετ οἂβε ἰξ -ξ γβῥογί εορεεγμπίησ. ΤὮς σοπδίγαοιίοη ἤδγα τι ἃ ἰοἸ] οί 

ῬΓΈΡ. ἰ5 ἀυρ!ἰςαῖεα ΟὨ]Ὺ ἰῃ 15. 236 ΞΞ Ὀυσο" γῸΨ ἼΦΝΣ, νβεγε ἴῃς ἰτδηβίδιίοῃ 
τυλενε “ἦε γεβογέ γεαελές Ξ ρ,λέ 158 τεαυϊτεὰ ὈΥ [ἢς σοπῖεχὶ (Οτ. δηὰ Μασῖϊ, ἢου- 

ἐνεν, ἀθοϊαγε ἴπε σοπδίγυοίοη ἴῃ 5αἰδἢ ἀηρτατατηδίϊοδὶ πὰ ἐπιθηὰ ἴο »ΌΦ)). 

Βυὶ σεεογαΐρρ (9 ἃ γεβογί ο ἐλεῖγ εοριργοραΐον ΓΤ ΪΒη68 ΠῸ βεῆβϑε ἢεσγα; δηὰ 

ἰϊ βεεβ παοαββϑαῦΥ ἴο τεραγὰ ἴῃς ἴεχὶ ἃ5 οοτγυρί. --- 18. τὸ. .. ΜΝ] ᾿Ν ἐχ- 

ΡῬύαββεβ ἀεῃυποϊαϊίοη στα γαῖμου ἤδη ρτίεί, ἃ8 Ἀρρδδῦβ ἔγοτῃη ἴῃς ρᾶγδὶ]εὶ Ὃν. 

ΤῊΙ8 5 [ἢς ΟἿΪΥ ἰπβίδηςε οὗ ἽΦ υϑοὰά 45 ἃ ἀεηυποίδίοσυ ραγίϊοϊε; ἃ οἱ βεὶν τε- 

Ἰαϊεὰ υϑᾶρὲ ἌρΡρεδῖβ ἴῃ 6. 203. -- 22) Ν}}] ΕἸιρῆ. τΞ ανα τοῦδ! 2, ἴῃς σοπίγδοὶ 
Ὀεΐηρ Ὀοῖῃ Ἡ ἢ τὰς ῥτγονίουβ δηὰ τἣς ἰο]οννίηρ οἴαυβε8; ίοσ ἴῃς ἰηξζεῖτον. 

ψἰτπουϊ ρῥαγίϊοὶς, οἵ. ΟΚ, τςοὸ δ; οἱ υ8ε6 οἵ ἱπιρί., οἱ. ΟΚ. 107». -- 55 51] [Ιηϊτοα, 

εἶτο. οἶδυβε νυνῖτ οοποαβδῖνα οτος Ξὸ ἐλοσερά ζἦεν, οὐ τυλ᾽ε ἐλεν.--- 14. ὁ. Ν] 
Οἴδεγ οαςε8 οἵ [πῃ ϊ5 ἑογτηδιίοι ἴῃ [5 βαπὶα νὉ. ἂς 15. 153΄ τοΐ 76. 4851 δηὰ 
15. 6519 (τ νη); οἷ. 20», 10. 241, Ἐογ εχρίαπαϊίοη, οἴ. ΟΚ. γοά; 
Κῦ, 1. ἴ., Ρ. 421. -- ὈΓΊΣΟΦῸ Ὁ}} Τὰς ναγίουϑ Ἔπιεηἀδιίοηβ ργοροβαὰ (ν.5.) δζς 

ἀυς ἴο ἃ [δεἰϊηρ: (1) τδαῖ ὃν ββουϊὰ πᾶνε βᾶπὶιὲ ἔογτος ποτὰ 85 ψῖἢ 7.0 δπὰ 

ΦΎ; (2) ἴδαῖ ὑρνν δῃὰ 2γν θΟΙΒ τείον ἴο βδογί οΐδὶ ουβίοπιβ; οἴ. τ Κὶ. 183. 
“- ὙΠ] Ηδς5 θδεῃ σοπηδοϊεᾶ ΜΠ Ὡ: (1) ὍΣ τῷ  σογομγη δηὰ τεπάδγεα δέον 

α:5ερι δίς ἐλεγεςείνες (80 ΔΕ, Κι., ΖΆες., ΝΝ., ΑΝ. ΚΝ.); (2) Ὅ τΞ ὁο φμναγγ εἰ, 

διηὰ τεπάετεὰ, ζἦεν ἐχοΐζε ἐλενιτούνες (80 Ἐνν.), Ὀυΐϊ, (1) ἰ5 ἱπαρρεοργαῖς Βεσε 



ΨΙΙ. 8- 11]. 3 311 

διὰ (2) δἰνναγβ ἱγαρὶ 68 ἃ βιϊτείηρ ὑρ οὗἁ 5ἰτΐς οὐ ναῦ; ταοζδονογ, ΗΙ Ὦρο. οὗ 
ὍὮ ἰ5 οἴδεσννίβε ποῖ ἰουπὰ. (δ᾽ 5 τεδάϊηρ, νὩϊο ἢ ἱπνοῖνοβ ἴῃς 510 ῃϊ οἤδηρο ἔτοσῃ 
Ἢ ἴο τ 15 δηζίσγε!ν βαϊδίαςϊοσυ ἴο ἴῃς Ἄσοπίοχί. --- Υγ0»] Ὁ, ζωγ», σεέάε, ἄφβαγέ, 

ἦβ Ὥδανοσ οοῃδίγυε ἩΠῺ 2; ἢέποα 1ἴ 56 Ε 18 ΠΕΟΟΒΒΑΙΥ ἴο ροϊπξ ΥὐΌν ἔγοτῃη ὙΟ 
ΞξΞ γεῤεί, ἰλουρσὰ ἱπιρί. οὐ ὙὉ ἀοο5 ποῖ οἰβϑενθεσε οοουζ. Νοῖς ἴῃς ρδγδὶ]εὶ 

Ῥῶταςε ἰῃ ν. δι. 2 ὙΦῸ "2. ---1δ. Ν}] ΕἸΩΡὮ.; ποῖδ ἜΧΟΙ ρᾶγα οὶ σοπβῖ. 

Αἴ. 29; οἴ, ν.18 οὐἩ τῆϊ5 σδδρ. ---- ΝΥ] Εοτ οἴει ἱπβίδηςεβ οἵ ὥφπ, ο]ον θὰ 
ὈΥ ὃΝ τ ὅν, οἵ. ]ς. 495) κοἱδ. --- 16. Ὁ» ΚὉ1} ΟΥ̓ ὃν ὃν, αἱ ὃν Ὀρῃ, 2 8. 23}; δπὰ 
ἴδε τονεῖβε ἰάδα, ποροῦ π)υ, 15. 81, 1 ΔΓ ᾿ς οοττεοῖ, Ὁ» 8 Βεῖς ἃ βυββῖ. 
υδεὰ δἀνογθ δ}! γ, δπὰ δῃ δάνεγβαῖϊνα ρατγίϊοϊα Ξῷὸ ὀμζ τηυβὶ Ὀ6 δΡΡΙ ἰεἀ; δὲ Ὀεβὶ 

ἴῃς οοπϑοίγαςτίοι ἰ8 Θχοσε ΡΥ ἱγγεχυϊατ. [τ ῬοΙῚ οῶβε5 Ὁ" Β88 - Ῥεέοδυδε 
οὗ 5ἰσοῃᾷβ δοςςηῖ, --- Ὑ] ΟἿΪΥ ἢετα δπὰ 5. 13212, δεῖς 1 ἢ65 τγεϊαίἷϊνε ίοτος; 
Ὀαὶ ἴῃ ΜΙΞΠηΔΆᾺ ἰξ 15 ἴῃς τερσυϊαγ ἔστη. οὗ πὶ; οἵ. πὶ, 2 Κ. 619, εἴς., ἀπὰ », Ρᾳ. 6213, 

εἴς.; οἷ. ΟΚ. 348, Κῦ. 44. Ακςοοτάϊηρ ἴο Κὶ., ἔοβ., δηὰ Νον,., Ὑ Ξξ ΓΝΤ; 

ὙΓ811ς Ετνν. ((ο]. ΌῪ Κα.) πλαῖςεβ ἰξ τῷ πὶ ὉΥ ἃ ἀϊαϊεοιίςαὶ ἀϊεγεμος ἴῃ ἴῃς τιεϊμοὰ 
οἵ φῥτοπυποίδιίου; οἴ, Ενν.8 1.83 α. ---- Ὀ2,9] ϑυβχ ἴῃ νἱενγ οὗ ΤῺ 350) τηυβὶ Ὀς 
[αἰκει 85 δῃ οδ]ήεςσιϊίνε ρεη. ΞΞ σεογρε οὐ ἕλεν. --- ὙΙΠΙ. 1. Ἴ:π 5κ] Εογ βἰυχίϊαν 
ΔΌγυρὶ υἱϊεγαμοςς 566 58 7υ. 5146 15, 820 Εχ, 219 Ργ, 2οϑδ; οἴ, Κῦ, 35ς ᾿ μὰ 

ἽΠ ἰ5 ἀετίνεὰ ἔτοσα Ἴ), (οὗ υπικπονῃ τηθδηΐηρ) 85 ἄρρδαγξ ἴγοταῃ ϑγτίας .2.λὼ 

Ατὰῦ. ὑλλῷ.. 1 ΤΕΡΌΪΑΥΪΥ ἀσποῖοβ φσίαζε, ριηε5, εἴς., αἰ σᾶγβ τείογγίηρ ἴο ἴῃς 

ἱπίοσίοσ οὗ ἴἰδς τρουΐῃ, Ὡδνοσ ἴο ἴδε 1105. --- ἼΦ)2] ΤΏΘ ἼΦΣ) 8. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ὃὈς 

ἰδ θεὰ ψἱτ 1[Π6 συδοῃ-νυϊυγε, δαρῖο5 Ὀοΐηρ ταῦθ ἰῃ Ῥαϊδϑίίηα; οἷ. Νον. 
Αγελ. 1. 84; Ττιδίγατω, Δ 4,7.8. τ72 6ῖ.; τ. οὐ Ὁϊ. 1413, ΤῊΪϊβ νυϊτυτα γᾶ8 δῇ 

εδῖεν οὗ οδιτίου (Ὁ. 3939 Ῥχ. 2017) δηὰ νἂβ οἴεῃ τηεπιϊοηδὰ ἴἱπ Αβϑυτίδη ἰη- 

βοτριίουβ (παῦτὰ). ἘῸτ οΟἴδεσ τείδγεποςβ ἴο 18 συν ηεβθ, 2 5. 138 ες. 4903, 
- 3. ̓ν "»πῦΜ} ΤΆς 80. βυΉ, ἰ5 κίταηρε ἴῃ νἱενν οἵἉ [0]]. Ρ]. νὉ.; νῦν ὁσσυτβ αἶβο ἰῃ 

235 (4 Ἰαῖς ραβϑβδρε), 98. 1, Οἴδεῖ βυβ τὴ ον ἀγα Ἵ-, 45 οἱ 127.101..4.143; 
»-, ο᾽; π-, 14}; Ὁπ., 1 χδ 412 κ( γὺ ΤΠε υϑε οὗ 508Η. νἱῖἢ ἴῃς ἀϊνίηε 

ΠΆΤΩΣ 8 τη (ἢ τοτὲ ἰγεαυθηΐ ἴῃ 8η ἴῃ Αταοβ, σι οτε ἰξ ὁσουγβ ΟΠΪΥ ἰπ 25 (85.-.); 

412 84 απὰ οἷδ (η.-.); 535 (05.-.), αἱ Ἰεαϑὶ ἵἴννο οὗ ἴμεβε ρϑβϑβϑᾶαρεβ δεΐηρ ἰαἴα. --- 
8. 090} Οπ υπυβυλ] ἔοτῃ οὗ 538. οἷ. ΟΚ. ὅο «. [Ιἐ ἰ5 ᾿υββῖνε, ποῖ ἱπάϊς.», ἀῃὰ 

τ 8 15 [μουρῃϊ ἴο δοσουπί ἔοτ ἴδε" (Νονν.). -- πγν Γ2} ΟΕ, οἶκος θεοῦ, τ Τίτω. 
416 δῦ. 35 (οἴ. 33) Ζςο. οὅ. 

8 10. Ιεγ861᾽}5 Κίηρῃ δηἃἂ 1018 ἃ 6}010851ηρ διηἃ ἀθείγιοῖνο. 
8. - Ι5γ86]᾽5 Κίηρβ ἃγῈ οὗ πο αϊνίηθ δρροϊηϊπιεηῖ; δηά [ἢ 6 οδ]ῇ 

86ῖ ὉΡ δὲ ϑαιηδτία Μ1}} Ὅς υἱἱετῖν ἀδδίτογεά, 855. ὙΤὨς 5ίοσγιι οὗ 

ἀδϑισυοῖοη ν0}}} ονογνῃθίτῃ ἴἢ6 δηΐγα ηδίίοῃ : ἴῃς ἰδοϊ ἰ5, 5186] 15 

Αἰτοδαν Ὀοίηρ 5νδ!] ον εα ἃρ ἀπιοηρ ἴῃς παϊϊοηβ, 877 19γ46]᾽5 Ζϑδὶ 
ἷῃ τουϑῆϊρ 8 ΟὨΪΥ ΖΘ] ἰῇ 5ἰπηΐπῷ, Π0 τερασά Ὀεΐηρ ραϊὰ ἴο ἴῃς 

ἀϊνίης δα πγοηϊτίοηβ. ΥὙδῃνεῇῃ, ἰηβιοδά οὗ ρτδητηρ δοσερίδηςς οὗ 

ἢΐ5 βου ἤς65, Μ|1}1 ὑστίηρ ν᾽ βου δηᾷ ὄχίϊς, 8..18. 
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ΤὨΐβ ρίεσε 848 6 ρυθδὶ τηοάϊβεά ὈΥ Ἰῃϑεσίίουβ. ὙΤΏεβ6 ἅττα δ8 (οἰϊονβ: 

1) Γ᾽) ἸΡῸ (ν.4); 2) ΤῈΣ 2. Ὁ Ὁ Ψ (ν.Ὁ); 3) 12 γδὺ7π ΤΝ 5523 (.8); 
4) ἴδε ψδοὶε οἵ ν.}0 (ν.2.); 5) ἴδε ψ8ο]ε οἵ ν.}9 (ν.1.). ΤὨς (οἸ]ονίηρ ἵγαπο- 

Ροβίτοη 18 ὩὨΘΟΘΒΒΔΙΎ: Ὁ2 ὋΝ ΠᾺΠ (ν.δ) ἴο ἔοϊίονν Ὁ.» (ν.5), πον (ν.7) Ὀεΐησ 

τγεδϊεὰ 848 σοίϊηρς ν ἢ ναὶ ργεοεάθβ. ΔΙ [μεβ86 τποαϊβοδίϊοηβ οὗ ἴδε ἱεχῖ, 

1ῃς ρῥίεος [4}15 5 ΡῚῪ δηὰ πδίυγα!γ ἰηῖο [γος βἴγορῃεϑ οὗ εἰρῃς 1πὲ8 εδςοῖ, 

Ἔδοἢ βίσορῆς ἴῃ ἴαγῃ ἱποϊααϊηρ ἴνγο ἤαῖναβ οὗ ἔουν 11π68 οδοῦ. Τα τοδδᾶϑυζα ἰ5 
ἃ τηἰχίυτγα οἵ ἰεἰγδιηοῖοσ δηὰ {γἰτηθῖοσ, 

4. γυῦη] Ηδὶ. γη. - ΠΡ] (Ὁ ἐγνώρισάν μοι. --- ἸΦΡ)] Ἐεδὰ 7. -- 

Γ2»] Ἐεαὰ ρ]. νὰ 69.5Ὲ} 3, νἱΖ. γγ»ν, Ἐπ, ἸΏΛΌΣ, --- δ, 52» τ} (ὦ ἀπό- 
τριψαι τὸν μόσχον σου ΞΞ- τιν (ο].; 50 α͵5ο Ηα}.), οὐ ΠΣ (ϑἴεϊς., Οτ.), οἵ ὉΣ 

(Κὅ. “5:4. 241). Οοπιρίαι. δηὰ οοἀά. 22, 36, 42 -- ἀπόῤῥιψον; ςοά. 86, 

ἐπύῤῥινεὶ 5. οδον τῷ Ἰπγ (86}.); ᾿Α., ἀπώθησαν μόσχους σου; Σ., ἀπεβλήθϑη 

; Θ., ἀπόῤῥιψαι; Ἐ!, ἀποβλητός σον ἐστὶν ὁ μόσχος; Ἔ 2 ̓γογεείμς ετΖ νέες 

ΕΣΜΗΒ φ- νδν 2 ὙΨΌ; Ὦ, ουκἰγὶ, εἰς. Ἐεδά, ψἱ Οοτῖ, πγῖν (71 7. ἀπά 
Ἐν; 80 γε, ψα!., Νον.). ΜᾺ]. (ὥριεγεμελ. 182), ΠῚ (50 Ματγί!). 

Β5Ζ. ΠΣ}. --τ ὍΝ} ὕμιν. ὃθνκ (5ο Ν.). ---Ὁ2] Οοτῖ (7.7. δηὰ 2 »".), 2. -- 

52.»}] Ηαὶ. ὥφηιγ. Ομὲε Ἵοοὰ. οὗ ἀς ΚΕ. 3)" (80 4150 Οοτῖ, ΖΔ. 7. δμὰ 2 »".). 

--Ὁ}} (ὁ καθαρισθῆναι; ᾿Α., ἀθῳφωθῆναι; Σ., καθαρθῆναι; Ἔ ερεπάσγὲ; 

ϑ ῥβῃαν.. ὟἊΙ. (ρέεγεολ, 182), Ὁ392.0), υϑίῃρ Ὁ 33 ἔγτοτῃ Ὀεριπηΐηρ οἵ ν.5. 

Οαγάπετν, 1,2, ἴῃς 2) οὗ 7) Ὀεΐηρ ἃ αἰϊΐορ. οὗ ρτγες. 5, δῃηὰ ἴῃς ἢ Δ δἴτοσ ἴογ 3. 

Οοτῖ, κὶὉ}) ος πῦρ, ἱπί, ΝίρΒ. οὐ νῃ.-- θ᾿ ὈποφὉ 9] (ὁ ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, 
Ἰοϊπίης σι νδ; Ὗ ἐπ Πίγαλεῖ, Οτ. να ποτο. Οοτῖ οσῃ. 5 πὰ ͵οΐῃβ “Ὁ 
ἴο ν.δ, Μεϊπδοϊὰ, Ψν Ὁ 35. Ηδὶ. “ϑ 2, Ἰοϊπίῃρ ἴο νι, Ευ. τεοοπδίτυοςϊς 

ΠΡ ἸΣΣ ἼΓΉΡῸ 5», ἴο (ΟΠ ον, Ἰγλον (ν.δ), [Π6 νγογὰβ8 "“Ὡὐ ΠῚ Ῥεΐηρ τοϊϑρίαςεὰ. 
-- ΝΥ] ᾿Ὅπι. ὙΜΝ 35. (80 αἷβο ὅ5.ῇοἹζΖ, ε., Ογ., αυ., Νον., Οεἴ., Οδτγάπεσ, 
Ματιῖ). --τ ΝΠ Ὀπῦν ΝΟΥ] Αποῖμεν τεδαάϊηρ, ΝΥ πον νὸ δἰηθιθ: ἐρτ3Ὁ 9] 
( διότι πλανῶν Ξτῷ 53) οὐ 33)}Ὁ (ο].)}; Σ., ἀκατάστατος ; Εἰ, ῥεμβεύων; 

Ἐ ἐπ αγαρεαγερε ἐσίας, ὦ Ἰζδελαλχι, - Ὁ523᾽ (86}.); ςοοἁ. 86, παραπλησίως 

τῷ τῆς ἀράχνης ἱστῷ. Ἐραὰ, ψἰἢ Οοτὲ δὰ Νον., Ὁ)229 5. Οσ. γιδόνΣ, 

βρίαεσγεῦ8β. Επ. 23} ΥὙΡΞ, ΟΥ ὉΝ)220 (οί. 7ὰ. 125). 51. Ὁ) 29 59. - 
ον Ὁ] ὦ δαπμὲ ὅτ ν τ 88 ἰῃ νδ, ΚΙ. οἴ. 88 ρίοββ ; Εὰ. οἵη. ἃς 
τερειἴοη. --- Ἴ- Ψ] Ἐπ. νῦν. --- ΠΡ.) (Ὁ καὶ ἡ καταστροφὴ αὐτῶν -Ξ 

Ποῖον, Αταπιδὶ οἰσπὶ (Νο].); Σ., καὶ συσσεισμόν; Θ., καὶ καταιγίδα. Οδτάπετ, 

ἌΓΙΡΛΟΌΥ ΞΞ δπὰ [18 ἐπα. --- γ.»}] Ο ἐκδέξεται αὐτά -Ξ 3) (γο)].). τοῦς .ς ποῦ 

ΠῸΡ ΠΦ»)] (ὃ δράγμα οὐκ ἔχον ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι ἄλευρον; Σ., σταχύες 

ἄκαρποι, μὴ ποιοῦντες ἄλευρον. --- Ὁ] Ἐπεαά, νι Ὗ ε., πὸ (80 Μδπὶ). Οοτῖ 

(ΤΆΤ. απὰ 2 »".), Ὀπϑ. Οὐ. νοῦ. --τ θυ 3] Μαγι, πον “2. --- ϑ. νὉ}] Οεῖ. 
δὰ Ματιῖϊ, ππ,, Κα. γὺη (οἵ. ]ς. 2238). -- 2 γρὺη Ν] (ὅ ἄχρηστον; Ἔ ἐνι- 
σειενεαίμε»:. --- 8. ὋΡ 55] Βα, τ᾿ 25, --τ ἼΦΝ] Οοτί (σε.), πννθν, τ ΝΜ 
Ὁ ἸῊ2] (ὦ ἀνέθαλεν καθ' ἑαυτόν; Σ,, καὶ οὐκ ἀνέθαλεν ἐν ἐμοί; ςοἀἁ. 86, ὡς 
ὄναγρος μονάζων καθ΄ ἑαυτὸν διαιτώμενος. Οτ. ὙῊΣ Ὁ (ςΐ, [5. 1481). Μαηὶ 
ἰτδηϑίειβ (15 ρῆγαβε ἴο ἰοϊΐονν “Φὴ »02) (ν.8), δὰ τεδὰς "Ὡ) ὈΥἽΟΝ --- ὉΣΩΝ] 
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4, Α., Σ., δηὰ Θ. Ἰοἷῃ σῖῖϊἢ ῥτοοςάϊηρ οοηίεχί, ὮΝε. ὈΧῸ (50 'αἱ., Οεῖ., 

Νον.2, Ματιῖ), Οοτέ (2 ».)}, νεροῦ, ἔοσ “ἽΝ Υ̓). πο ὈΣΠΝ ὯΠΠ] (ὅ δῶρα 

ἠγάπησαν -- ὯΝ ὈΣΝ (Ν01.); Β νερριεγα ἀεάεγμεμέ ἀριαίογέδες τωῖς; 

55 Ἰαωῦ Ἰδισιαδο ΞΞ Ὀ3πμ Ὡτν (8ε0.). Οτ, 3πν ὩΓΝ (οἴ. 91). γς. Ὧπ) (50 

Ψαὶ., Οεῖ., Μαγιῖ). Επ. 525 ὉΓπ). Οοτί (ΞΖ, “ε.}, Ὀ2 ΠΝ ὉΓ).--- 10...» Ὁ] διὰ 

τοῦτο; ςοἁ. 86, ἀλλὰ καὶ ὅταν. ---ο ὉΓ.] (ὃ παραδοθήσονται, διὰ “6 ὥϑοσδ 

(ΞΞ 1)1}). τ ΠΡ] 945. οἵ, --- ὈΣ2ΡΝ) Οεῖ. ὈΧῸΝ (30 Μείῃβοϊ) οὐ ὉΣ9)Ν. Βα. 

ὈΣ3 0, ἢ (Ὡς δ ]εοῖ ΤΡ, ΒΙΟΔ 5 ἴο Ὀὲ ταίκδη 85 ἴῃς Ὡᾶπις οὗ βοιὴς Αϑϑγτ. 

Ῥεορὶα. --- ὉΠ. Ἐοαά, ν ἢ ὃ, καὶ κοπάσουσιν, τ) ΠῚ (8ο ἃἷβο ἵε., ΟΥ., Ευ. 

Νον., Οοτὲ (2 » “".); οἴ, 6Α45.). ᾿Α., καὶ λιτανεύσουσιν; Σ., καὶ μενοῦσιν; 

Θ., καὶ διαλείψουσι; Ἔ εἰ φιμίεεεεμέ, 92 ὡὅυϑζδῶο ΞΞ ἘΠῚ} (56}.); [Γ γ055'. 

Οτ. νην οσ ὑπο (80 Ψαὶ., Οεῖ., Μαζί). ὄεῖ. ἼΠ))) ΟΥἨϑ πη. Ηδ]. ἡγπν). 

Ἐπ. τπγ)(). Ου, ϑοτν,, --τ ὉΡῸ] Εα. Ὁ}85, Ὁ; Ὀεΐπρ τῆς πᾶτης οὗ βοπὶς Αϑογτίδη 

Ῥτονίῃος.-- Ν 0] ἘἈεδά, νἱἢ (Ὁ δῃὰ Θ., τοῦ χρίειν, Ὁ (8ο Οοτὶ (ΖΔ7. 

δηὰ 42) .)}, Κυς. (Εἰκ4.), ΟΒς., Οτ., Καὶ., υ,, Τοῦ, ΟΑΞΘ., Ηαὶ., Μαχ!). 

᾽Α., ἀπὸ ἅρματος; Σ., ἀπὸ φόβον. ---- Ὁ] 0. ἀπὰ Σ,, ρ].; ΘΕΈ Ζ,᾽Α., Ατδῦ., 

Δηα πιδηΥ οοἀά. οἵὗἨἩ Κεπηίϊςοῖϊ δηὰ ἀε ΚΕ. Ἰοΐπ ἴο [ο]ονγίηρ ψογαὰ ὈΥ͂ γ (30 αἰἷβὸ 

Οοτὶ (717. δπὰ 2 »".), ΝὟε., Οτ., Βυ,, ΟΑ5., Νον., ΗΔ].). ---- Ὁ ,Φ] [Γἀηάᾶος 

(51. ΧΧΧΙΠ. (1860), 746), Ὁ. ---͵ }. νΌπὉ] (Ὁ )οἷπβ τ 00]1. εἴδυβε, εἰς 

ἁμαρτίας. Οτοΐτ “ΠΝ . (60 Νονν., Οεῖ., Ματγιῖ). ΟΥ. μϑηῇ (8ο Οεῖ.; οἴ, Οὰ., 

Νον.); Οοτῖ (ΤΆ 7. ἀπά 22 σ1.), κογίς, το ὙΥΊΣ1Ὸ} Η]. ΓΑΣΞΌ, --ο ΚΟ ΓὉ} (6 οπι. 

(ϑο αἷβο συ.) ἀπά δἀὰϑ ἠγαπημένα ἴτοτω ν.}8 (Νο].); Σ.» εἰς ἁμαρτίαν; Ἔ ἐ" 
ϑ 

ἀοἰείανε, 8. ..Ω ἴσως. Ξε ὉΥ ΝΌπο, οὐ 2 Ὁ (86Ὁ.). Οοτῖ ἀπὰ Βα. οι. ἰαβῖ 

ἴνὸ ψογάβ οἵ τη}8 νεῖβε 88 ἃ τερεϊ[τἰοη, --- 13, ὉτϑΣΝ1 55. δὰ 5 “ δηὰ" (80 

α͵5ο Οτ.). Ζεγάπεν (7.56. Ν]. 249)», 33. -- "2 ] (ὅ πλῆθος καὶ τὰ νόμιμά 

μου (ΞΞ ΣΥΝ 32); ᾿Α., πληθυνομένους νόμους; Σ., πλήθη νόμων μου; Ἔ »εμέ- 
Υ,. 9 ρ 

2ἴεες ορές πίφας; 35. ΟΣ Α) Ἰῶυ. σε. (Οεφελ. 11... 460; 580 Οοτῖ, ΖΚ 7. 

δηὰ Ζρε.), τ 521. Ηἱ. πδλρ 25 (50 ἵνευ Ν αὶ., 8πι. (Αἰ, 283 [.), αὐ. οὔ. 

Ματιῖ). Ζεγάπες (71.5.. ΝΊ. 249)» ΓΛ 2ἢν Οεἴ. ἸΏ ΓΛ. - ῸῺ2] Βα. 

ΔἼΌΝ3. -τ 200)] ΕῚ ὥδιλοςς --43} ὡσλλ -Ξ- ὅπ νἱτὰ οὐ). (5ςὈὉ.). --18.. ϑ] 

272} (ὅ θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα ΞΞ ὈΣΊΠΝ ὉΜΠ2] (Νο].), )οἰπεὰ ἴο ν.13; 

Σ., θυσίας ἐπαλλήλους; θ. θυσίας: μεταφορῶν; ᾿Α., θυσίας φέρε φέρε; Ἔ ἀο- 

“ας οδεγεηί, 988 Ἱ ..ω.59). Οοτῖ δῃὰ Επ. οι. Ματγῖΐ, "33 ν Π31; 

ϑη. “ἢ 1. --- ὙΠ2}}} Φ,᾽Α., πὰ Θ. Ἰοἷῃ ἴο ρζτϑο. σοπῖοχῖ; (ἃ διότι ἐὰν θύσωσιν 

θυσίαν. Οοτί (3 »».) γπ2... Μαπῖϊ, ὙΠ»), τ ὍΣΜΝῊ “Φ2] (ὃ καὶ φάγωσιν κρέα. 

Οοτὶ (2 ».), 3. ὅπη, Οοτέ δπὰ Επ. 2 ὍΣΗ ποῖ, Οεῖ. γον Ἴ3). --ο ΦΡ] 

ν 6. οἴω. Οοτί “Ῥρὺ (οἴ, 66). ---τ Ἰδυϑὴ ὈΣΧ}} (Ὁ δάάβ (30 αἷβο αυ.) καὶ ἐν 

᾿Ασσυρίοις ἀκάθαρτα φάγονται. Ἠδὶ. ἰταπβροβεβ 0 “Ὃ ΠῸΠ ἴο επὰ οὗ ν.3.-- 

14, Γ09)}] (ὦ τεμένη. Βεβγεάκα (εν. ἐῤμαΐες ιεῖνες, 1893), τυ ϑπ.-ς 

ΓΟ ΣΝ] (Θ΄ τὰ θεμέλια αὐτῶν (50 3.). Ἀπ. ϑΟΘῚΝ (80 Οοτῖ (3»:.), Ματί!). 

᾿6τ. Ἰχγοθῖν. Οοτὶ ἱτεδῖβ ν.}} 88 ἰπβετίεἀ ἰαῖες ἔγοτῃ Απιοβ (5ο ϑοδοῖζ, ΝὟὙε.; 

Ἐυ, ΟΑ5., Νον., Ματῖῖ; οἵ. ϑεεβεπηδηη). 
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4, “δίπες ἐὰέν ἄσσνε »νιασαΐξ ξέηρε, ὄμέ πο ἥγονε »"6] ΤὮΪ8 15 ποῖ ἃ 
Τοίδγθηοα ἴο (1) ἃ σοῃίοιροσδσυ Κίην, Ζ. 9. Μεηδἤῆε (οἴ. γ}5) ; " 
ὯΟΣ ἴο (2) ἴμε ψοά 6855 νγὰὺ οὗ σῃοοϑίῃηρ Κίηρβ γείεττεά ἴο ἴῃ γδ δ᾽; 7 
ὯΟΥ ἴο (3) ἴδε ίδοϊ οὗ ἐτεαυδηΐ σποοβίης δηὰ ἀδροβί!οη οὗ Κὶπρϑ 

ἴῃ τῆς ἴθ οὗ ἴδ6 Ρῥσορδεὶῖ (οἴ. γ57 819 2 Κ. 15).}Σ Τῆς Ρῥσορβεῖ 

[45 ἴῃ τὐϊηὰ τγαῖῃοσ ἴῃ6 οἰτοιπηδίδησοθ ὑηᾶ θὲ ψὩ]οἢ ἴδ6 Κιηρσάοπι 
ψ 45 αἰνϊάοα, [ῃ6 65. Δ Π]5ημηθηῖ οὐ [οσοροδῃλ 1., δηὰ [86 ἰδίοσυ 

ἴη ἀοίαὶ!, νηϊοἢ (ΟἸογεά ἴμ656 ὄνεηῖθ. ὃ Ηδ οΟἸΘΑσῪ ΤοΟΠἀ ΘΙ 
ἴὴ6 5οῃϊδθηι, Αἰ πουσἢ [18 δὰ οοης δροιυϊ ἴῇ ρᾶσί 85 ἴῃ6 σϑϑυϊῖ 

οὗ ριορῃοῖίς ψοσκ (1 Κ. εἰϑ τγ 3) ΤῊΪ5 σοηιδαϊο!οῃ 15 
οὐδ ΜΠϊοῆ ἰ8 ἴο Ὀ6 Ἔχρεοϊοά 85 ὑεΐψθοῃ ῥζορῃοῖβ οὗ ἃ ΒΙΡΒΟΊΣ 

δη Ἰονγεῖ ταηῖ, δηὰ Ὀεΐνθοη ἴῃο56 οὗ δὴ θαυ! οσ δηα ἰδῖοῦ ρετοά. 

“Α Ρῥιορῆεϊ οουϊὰ οὨϊΥ ἀδοϊατε ἴῃ6 ν}}} οὐ σοά νἱῖι τοραγὰ ἴο 
τὴ6 ρατίίουϊαῦ οαβε ἰδἰϊά Ῥείογε πϊπι.} } Τα οοηιτδαϊςίίοη ἰ5 
Ὠοῖ σεοοηο δα ὉΥ ἴπε 5ἰδίεηθηϊ ἴπδὶ ΨΏ116 Π τοῦοατλ ψὰ8 (οα᾿ 
οδοίος ἴ[ῆ6 ρξορὶς ἀϊά ποῖ σοηβυϊὶ τα (Οοα) δὲ ἴῃς ἴἴτηδ, οὗ 

τῆι ] ἐτοῦοδτα, δἴϊεσ θείης ἰοΪ ἃ (οά᾽ 5 ρυτροβθ, ἴοοῖϊ στον τηθδῃ5 
ἴο δοσοοιηρ 93ῃ 4 Τῆς ἵνοὸ δοοουηῖβ ὑτοσθαά ἔτοπλ ἀϊβεγεηι 
Ροϊηῖβ οὗ νίενν. [Ι͂π οῃδ, ἴῃ 5.0 ]5Π| 15 ἃ ραηϊϑῃιηθηῖ ὑροη Εδδο- 

θοδηλ δηὰ ἢϊ5 (ο]] ον 5 ; ἴῃ ἴῆ6 ΟἸΠΟΙ, 1ἰ 15 ἴῃ6 δουτος οὗ (ἢ6 δν]]ς 

ἴῃ δχἰβίθηος ἰῃ ἴῃ6 ρῥγορμαῖὶς {{π|65. ---- [4126 εσἵκπες ζὴέν ἄσῦε πσιαοΐξ 

2γίπες, ὀμέ 7 ἔπει (λερ) ποῦ ΤῊΪ5 15. οὐἱγ ἴἢ6 ρΡοσίϊοδὶ τερεῖτοη 

οἵ ἴῃς ἰά6α οσοηϊδιηδα ἴῃ [ῃ6 ΓὈΤΤΏΘΙ 11η6, ΤΟΙΘΥΓΙΏΣ ῬΕΓΠΔΡ5 ἴο τῆ6 

βυθοτζάϊηαϊε οβῆοετβ οἵ ἴῃς τογαὶ δάἀτηϊηϊδιγαϊίοη ; 55 οἵ, 3. γ8 819 γ2}, 
70 ξμσοιν 156 ἴο ΤΟΟΟΖΏΪΖΟ, Ζ.5. ἴο ΡΡτονθ, τοψαγὰ ἃ5 οῃε᾽β ὀσψῃ, οἴ. 

70. οἵ ,4' Ρῥξ5. 1:54, Οἰδεῖθ, σἱῃουϊ συηοίϊοηῖ στουμά, ἰτοαὶ ΤΥἧ 
85 ΞΞ ΤΌΣ, σηαὶ “άδν γενισῦσ ἕάενι {Υ (υ.1.). --Ὁ χὰ ἐλεῖν εἰξυον από 

κοί νιαασίς ὁγ ἑάενι ἐμίο ἑάο ] Ἡδτε ίοσ ἴῃς ἢγβὶ ἔἰπης ἃ ὑτορῆεῖ 
506 δ 8 δραϊηβί τηδκίηρ ἱπηᾶρθ5 οὗ δημνεῆ, δηα ψ ἢ] τ[ῃ6 οαἷναβ οὗ 
]ετοθοδτ ἀτα ἱποϊμ δα (ϑοτλα [ἰπλϊξ ἴ[ἢ6 ταίδεγθηος ἴο ἴῃ 686 1), ἴῃς 

ΜΊΔΟΥ ΓΟίδγθηοα 18 ἴο 5.865 σεϊρίουβ ἢϊβίοσγ. 38 ὙΠ6 ρῥιορδῃεῖ 
ἀεϑῖγοϑ ἴο ῥἷδος ἱοχεῖθοσ ἴνο ἔδοῖβ ἴῃ [5γδ6]᾽5 ἢϊβίοσυ, δηά ἴο 50 
(δὶ [6 ἃῖὲ οοττοϊαίϊεσα, ΤὮσϑβε ἀγα ἴῃς Κίηρϑβ Θϑῖδ ὉΠ5ῃ δα ὉΥ τηδῃ, 
δηὰ τῆς χοάς τηδηυΐξαοζυτοὰ ὉΥ τδη; 85 ψιτἢ οδ, 580 σι τῆς 

4]. { Ἐοξ. ΤΒαυον, να, Ννε., Μαπὶ. 
6 ΑΕ, ΚΙ., Εν., ἢὰ., δίι., Ῥυ., Κ α., Γῆς, διὰ. ον.  Ὁῇε.; οἷ. Βεδυ.͵ Νον. 
« ΚΙ., (]., Ρυ. Ἐ Ἐας., ΑΕ. δῇ δίπ). Με. 
45 ἩΙ,, Θίπλ. Ἧ Νονυ. 
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οἴδοι. --- Ζ΄αΖ τάέν νιαγν δε ἐμέ οὔ  ἕοτσ ἴοχὶ "5. Τῆς βυδ)]εοῖϊ ἰ5 
εἰἴῆεσ ἴῃς οὐδεν ἀγα ροδα, οὐ {46 ταὐρῖς,  Ὀὰϊ οὶ 2 2εοῤί ἢ Τί 

ΜΆ ἰΞ5 τεϊαϊηθα, ἴῃ 6 νοῦ ἰ5 οοϊϊθοῖϊνε. Πεβίσυοϊοη ψ 85, ἴο Ὀς 
ΒΌΓΟ, ἴῃ 6 γεεν οὗ πεῖν ἰάἀοἰδίγΥ ; Ὀσϊ 5ἴηος Ι5γδθὶ “ Κῆεν οἵ οουἹὰ 

ἢανα Κηόνη ᾽ ἴδ τϑϑυ]ῖ, ἴο δῆραρα ἰη ἸΔΟΙΑΙΤΥ ψγ85 ἴο ρυγροβα ἀ6- 

βίο! οη. ύχροβα δηά σαοϑυϊ ἀγα ηοΐ δἰνναγβ οἰ Ὺ ἴο Ὀ6 ἀϊδιϊη- 

δυϊϑῃεά. ὃ ΤῊΪ5 οἰαυδε Ὀγοαῖκϑ [6 σο ΠΌΠΥ οἱ τπμουρϊ, δητ οἰ ραῖα5 

τῆς Ιάδα τ[ἢδῖ 15 ἴο (ο]ΐονν, πλαῖζθϑ δὴ ἱῃοοιηρίεῖς ᾿ἰηθ, Δα 5ρΡ0115 ἴῃ 6 

ΒΥΤΩΤΩΘΙΓΥ οὗ ἴδ 5ἰτορῇῃϊς ἀἰϊνβίοῃ ; 11 15 ὈΘΓΓΟΓ ἴο ταρασὰ ἰξ 85 ἃ 
Ρ]ο55. --- έηο αρρ 67 ἃς ζἰπαϊεαὶ αραϊν»εί ζἀε»} ΤῊΪ5. οἰδυδε, ἴγδηβ- 

(εττεὰ ἴτοιῃ δ", Πἴ5 Ὀεῖῖοσ ἴῃ [ἢ15 ῥΐδοθ, ἔσσῃ βῆθθ ἴῃ 6 ῬΓΏΟΙρΑὶ 

Ιά64, Δηα Ῥγερᾶζαβ ἴῇ6 ΨΑΥ ἴοσ ἴἢ6 τηογα βρεοϊῇς 5ἰαϊειηεηΐῖ ψ ἢ 

ψϊοἢ ν.ὅ Ὀδρίηθ. [15 τεηονδὶ ἔτοῖὴ Ὀεΐνεεη δ᾽ δηὰ δὴ δϑ9ϊςῖ5 
δτοΑΙν ἴῃ ἱπιρσονὶηρ ἴῃ6 τπουρῆϊ οὗ ν5.ὅ 46} (υ.1.); οἷ, Νὰ. τι 
2 Κ. 225 15. 55.--ὅ. 7 ῥαδές τὰν εαὔ, Ο ϑδανιαγία] ΤῊϊ5 τοηάοσ- 
ἱηρ (δαβϑα ὑροῦ ἴῃς οτμεηάδιίίοη οὗ ΓΟ ἕοσ Γ]) δοοοτγάς νη [ἢ 6 
οἶδυβε νη ἢ ρτεσθάςθϑβ (»πὴης από, εἴς.), Δ σοι 65 Δρρσοργίδιεϊυ 

ἱῃῖο εἷοβα σοηηδοϊίοη ἢ ἴῃ6 ἢτοῖ ρατγὶ οἵ ν." (οζ. το". Οἰδοῖ 
ΓΟΠἀογηρβ Ὀα56 ἃ οἡ 5]1ρῃϊ τηοα βοδίοης οἵ ἴεχὶ (νυ...) σὲ : (1) 8 
ἸΙοαῖῃ 65 ἰῃΥ ςα]ῇ, εἴς. ; 4 (2) ἢς ἢδ5 το)]θοϊοα τΥ Τα; κ΄" (32) ΤῊγ Τα] 

[45 τεὐεοϊεα τῆ66 : 7 (4) τῆγ οδἱΐ 15 Ἰοδϊῃϑβοτης ; {1 (5) ΠΩΥ δῆροσ 

[45 τε)θοῖθα τῃγ οδἱΐ 9 ““(δ]᾽" ἰ5 ἀϊπηηυῖϊῖνα δηα ϑαγοδβίϊς ἴοσ 
01] ; τἢ656 τεργοβοηίδιίίοηβ οὗ Υδῆνεῃ ννεσα ρῥἰδοθα ἰὴ Ὀδη δηά 

Βοιθ 6], ροσῆδρ5 4150 ἴῃ ϑαιηδγια δηα ΟἸραὶ ; υἱΐ 11 15 ροββιθ]ς μα 

Θαιηδυία 15 ἤοτα ἃ αἀἰκιίτιοῖ; οἵ. 1 86 τοῦ 7 1416. Οη ὅδ γ.5. --Ἦ ἥοτυ 
ἔργ τοῖῦῖ τάεν έε ἱπεαῤαῤέίε οὐ ῥυπίελη»ιοη 7) ΤῊΪ5 ρ]ο585 15 Δῃ Ἔχργεβ- 

βίοῃ οὗ ἴῆς ἔδεϊηρ οὗ ϑοπὴθ ἰδῖθσ τεδάσσ, [|| εῖηρ ἘΠ ΕΓΟΙΥ ράγεη- 

{Π6ΈῖςσΑ] ἴῃ 15 ἴοπα ; οἴ. 76. 127. ΤΠ τπουρῇῃϊ ἰ5 ποῖ εἶδατ. [5 ἰϊ 
1Ἰητοιτοραίίοη {4 οἵ ἐχοϊδιηδιίίοη ἡ Κ'. Ἰς 1ἴ ἸΠΟΔΡΔΟΙΤΥ (οσ ἰηηο- 

ΠΘΏΟΥ͂, 2.4. ἸΠΑ Ὀ]Π1Υ ἴο οἶδαγ [Ππϑιηβεῖνοϑ οὗ σα, {7 οἵ ἱτεεάοχῃ ΠΌτΩ 

Ῥυηιϑῃηλοηῖ {1 ΜΏΙΟΝ 5 ἀσϑραϊσγοα οὗ ὃ ΑἸτουσῇ [ἢ ἐΟτΠΊ ΕΓ. τηθδη- 

6.» ΟΑΒ. 1. 277. 

{ Κι, Ηἰ., ἔν., Κα, ΝΝα., ΟΒςό., Εευ., Νον., Μαγ. 

Τ Εοβ., 5ῖτη., Ῥυ., ΟΥ. Ι Οἵ. ϑαίῆα, Βαυοῦ, υ. 45ῊΗ1|., ὕπαρ. ΕΝ. 

ᾧ Εοκ., Ηὰ., δπ., Ρα., ΟΥ., Νον. ὙΟΑΞ.; οἵ. Εν. ἘΓΑΝ., ϑιυςῖκ. 

Ἡ Μα,, δίς, Ηἀἁ., ννὰ., δίπι., Κα. Οὐ, Οἢ.; Κό. 4. 241. δῇ Μαυ. 

ἘΠΠ 85. Μαγι, γἴο οπι. αἷϑσο θα: Ὀυΐῖν. Νον.3. 

“1 Ηος., Ηά., Οτ., δ 6., σΑ5., εὦ αἰ. 806 Θ΄ τη, ε., Νον. 

ΤῊ Εοϑβ., 5΄1|., Οἵι., ΟΒε., ΟΑϑ., εἰ σἕ.Ὶ ἯΣ ΗἸἰ. Ννε., Νον., Β52Ζ., Β.Β. 
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ἴηρ ἴον 725 15 ἰουῃά ἴῃ Οη. 2οὅ 5. 265 η33, [Ὡς οσοηΐοχὶ ψὨ]οἢ ἀ6- 
50.065 6 ΔΏΡΟΙΣ δηα ἰοδίῃϊηρς οὗ Υδῆνθῃ ἴανοιβ ἴῃς Ἰατῖοσ, δηα [ἢ 15 

ἷβ σι ρροτίβα Ὀγ 6. 255 (οἷ. Εχ. 215). ὙΤῇε ῥσγέβεηοα οὗ Ἔϑῷ ἴῃ 50 
ΤΩΔΩΥ (4565 ἔάνοῦβ ἴῃ 6 ἰοσηοΣ νον. [Ιἴ 15 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο τοδα γέ 
ἴον δὰ6γ (υ.5.). ἘοΓ ΟἸΠΘΓ ὑμδρρτονϑά 50 6 651 0η5, υ.5. ---θ. 207 ομΖ 

97 7 γαεῖ ἴς 1:1] ΤῊΪ5 οἰδιϑε βίδιθβ ἴῃ6 στουηά ἴοσ Ὑδῆνε᾽ 5 ἰἸοδι ῃίησ 
οὗ τῆς οαἰΐ, δῃά, νῈἢ δ ἰταηϑέετγεα δηὰ ὅ“ ἰτοαϊθα 85 ἃ ρῖοϑβϑ, οἱ ἢβ 

1156} αἸγθοῖὶν ἴο [Π6 ῥτηοΙρΑὶ οἰδυθθ. Τῆς ἱτηᾶρο5 οὗ Ὑδῆννθῃ μᾶνο 

ὩδνΟΥ ὈΘΘ6Ὼ 5Δηοτ]οηδα ΌὈΥ ἢ. ὍΠα ἔδςοϊ ἴῃαὶ [656 ᾿πιᾶρθϑ ᾶσζὸ οὗ 

ΘΠΓΣΘΙΥ Ὠυτηδη Οτρίη ΠΙΣΤΉ 5658 ἴπ6 Ὀα5ὶ5 ἕογ Ὑδῆνε ἢ ̓ 5 βοοόσῃ (οἵ. 
135} 15. 27} 405. Ὁ “17. ΤὨΘ ἢ οὗ Μ᾽" 56 θπὴβ ἴο 6 ϑυροτῆμποι. 
1{ τεϊαϊπβά, τ νου Ἱὰ Ὀ6 τεδὰ ἐς φῃιῖς αἴδο, τείεττιηρ ἴο ἴῃς Κίηρϑ, 

ψἢο, Κα τῆς 14ο]5, ψεσα σι τουϊ αἰνίηθ ἀρρτοναὶ. ΤῊΪ5 οδ] ἰ5 
Βοι]ΘἸ Πρ ΜΏΙΟὮ ἢδ5 115 ΟΥΡΊΏ ἰῃ Ι5τ86]. ὙΤὴδ ρὮῇγαβα ἰῇ οοηίγαϑι 

ΜΠ 5.46] 15 ηοῖ “ ΟἿΘΓΙ ὩΔΙΙΟΙ5,᾽ 45 1 ἴ[ῇ6 ὑσορῃσί ννὰβ σπηδεϊίηρσ 
ἴῃ6 ρΡ]εα ἴῃδῖ [15 συδίοπι νγὰ5 οὗ ἰόγεῖρῃ οτὶρίη.". ΤῊς ποχὶ οἷδιι5α 
δη 565 Δηα Δ.20}1ῆ65 ἴῃ τῃουρὮϊ. --- 41 ο»εἰὰ γνιασς ἐξ σπα 1} ἐς ποῖ 

σοαά Οἵ. τ25; [Ὁ μᾶ5 πο ταδὶ Ἔχἰβίδησθ. Τῆς Ῥεορὶθ δά άγεςεδά 
ἤᾶνα ον  ἀθηΓ σοπὴθ ἴο Ὀσίίονα τμδῖ [6 ἰἰῆαρε δηὰ (οά δζγὲ 

Ἰάδητιοαὶ, ὍΤὴδ Ῥσορῇεῖ 4550 65 ἴπδτὴ [ἢδι 11 15 ἔγοπὴ 5γ86] δηὰ ἰ5 
ποῖ Οοα:Ἶ -- Ζ2ιζε φρίπεος ϑαγιαγία᾽ς ἐαὔ τλαλ ὀεεονι] υὐτίεν 

ἀδϑίσαςςοη ἀνναῖῖ5 [Π]15 δι ὉΪ6 πὶ οὗ δηά βυρϑιτυαϊς ἕοσ ἀεὶῖγ. ΤῊΪς 
Ταδὰβ 9 ἴὺσ 9 (Ὁ.5.), δηᾶ τηδιοβ (ῃ6 οἰαιιϑε ἃ ρατί οἵ ἴ[ἢ6 ρϑῃεγαὶ 
δϑηΐθηος Ὀδρίπηϊηρ ΜΙ [Π]5 νοῖθθ. Οὐ ὩΣ φ.2. 

φ 

4, Ὁ5] Νοῖ επρἢ., θαϊ ἱπιτοάδυοὶπρ ἴῃς οἶτςο, οἱ., ΟΚ. 142 α, ὁ. ΤῈ ἰ5 ῥοβϑβι ὶε 

ἴο οτηΐϊ ἰἰ 8ἃ5 ἃ ἀἰτορταρὮ, ἱπ τ ὨΙΟἢ οἂβε ἴῃς ἢγβὶ ἴνο νΌ58. νου]ὰ Ὅς σοὔταϊπαϊς 

ἢ ἸΦΡ; Ὀυϊ ν.2. ποῦν ϑη] Οἱ. γοσ, θη. 1181; 80 ετε οὔς οοά, οὗ Κεπῃ, 

διῃὰ ἴπο οὗ ἀς Ε.; οἷ, αἶΞξο πῃ. 911, ον ἴδε ἔογῃηι, εὖ. ΟΚ. 67 ν; οἷ. Κυ 

τοδάϊηρ (υ.5.). -το "Ὧν ὉΡΌ2] ΤὨς 500]. οὗ (6 Ρ8585. ἽΦ;, ὙΠ οἢ ἴῃ ἢ ς δεῖ. που]ὰ 
ἴακε ἀουδ]ς οΌ)]., Κδ. 3271τ0. ΤῊϊβ τρᾶῖο8 ἃ τὨϊγὰ οοῃβεο. οἶτο. οἷ, --- ἼΦ»7 Τὸ 

ἈῈ τεδὰ ᾿Φ» Ρα88. ρίςρ., ἔοϊ]ϊονεὰ Ὁγ ἴδε 2 οἵ ἀρεηὶ (ΟΚ. 1212) διπουρὰ ὃ 
ταὶρῃϊ αἷβὸ πιεδῃ ἤδτα 20». -- [5005] Ηδτε ροϊπίβ ἴο δὴ επά ἱπενι δον ἰηνοϊνεὰ 

ἴῃ ἴδε δοϊΐίοῃ ἀδβοσ θεὰ Ὀγ ἴῃς ῥγίποὶραὶ νΌ., θὰϊ ποῦς ἴῃς 658 ἀδρ]οσδῦϊα; οἵ, 

Κο. 306 ε. ----δ. πΣΝ7 Οἱ, (Ὁ ἵτπαν. [ἰ 8 ποῖ ἴο Ὀς σοπποοϊοα ΜῈ ΠΣ τῷ 20 σαἦμὲ 
(ς΄. 15. 195), Ῥυαϊ ψ ἢ ΠΣ τῷ ὁ ἐοαίάξ, γέζεε (οἴ. νιὃ ῬΒ. 433); οἵ, Α55γτ. Ζὶηῇ -Ξ 
9 ὁε αρρνν (ΒΏΒ.) --- ὃ5»] Νοῖ Ηορῆ., Ὀὰϊ δὰ οἱὰ ΟἹ ραβ88.; οἴ. Κὅ. 1.1, 
Ρ. 407; ΟΚ. 69 .---Θ. ΝΊΠ}}Π ΙΓ γ. 15 τεϊαϊπεᾶ, ἰξ 15 βίγεῃρι μεηὶηρ δηὰ - 

αὐδο, ἸΚδ. 375 δ. --- Ὅ] Ἐπιρἢ. Ρο5. --- Ὁ)22Φ] ΤῊϊ5 ἢ88 Ὀδδη: (1) Ἄοοπηεοῖϊοδα 

4 80 76γ., (α]., Ηά. { 5΄1η|. 
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σπῈ ἐμς Αταῦ. λαῦ, ὡς Αἰναΐρ, δωγτε (οἴ, Βομυϊίεπα οη 70. 188), ἑ.2. ἴῃς 
δρ᾿ἰηῖον ἢ ν ὨΙ ἢ οὴς Κίπάϊεβ ἃ ὅτε; αἶβο ψίτῃ Αταρ. δεῤέδαλ -Ξ εὐλεο, Ζἐζείε 
2. (Επ.}; (2) Ἄοοττεοϊεα ἴο Ὀνηϑν (οἴ. 15. 138. 014) (51.); (3) ἀείνεάα ἔτοπι 

[86 Ατδιῆι. 33 τὸ ὀγεαξ, οἵ. κν δ αρ»ιερᾷ (7λες., ἸΚΌ. 11]. 1. Ρ. γ1; Νονν.), 
ὥώ . 

δὰ «λιν, 10. εἰ. ΨΥ. Νδ. Μαμά. Οσγανι. τι4ο; Ἡοῆῃπ. ΖΑ ἢ. 111. 121; 

Ὗνε. ἐρ ἦοε. ---ἰ Ὁ 5.»} (Γἰ. Κὅ. αιρίῥγοῤέεηιε, 53 Η. 

7. 10» “δεν τοῖν τυΐμα ἀπά “ἦεν γεα «τυὐλιγἠυϊπ47] Α [τοῦ 

βἰδϊοιηθηΐ δηά ὄὀχρίδηδίίοῃ οἵ ἴῃ6 σογηϊηρ ἀδϑισαυσοη. πα τορ- 

Τοβοηῖβ ἴ[Π6 ποῖμίηρηθ55, [6 αἵΐζετ [ΔΙ] υτα, οὗ [ΠΕΣ ῥγαβθηῖ Ρῥο οΥ ; 

Ὁυϊ τὴῆ6 ουϊοοπια ἰ5 5111] ποσα ϑϑγίοιιβ, νὶΖ. τυλίγίσιπμά, ταὶ Μ ὨΙΟἢ 

ἷς ἰἴ56 1 ἀεβίσυστινε ; οἵ, τοἱδ, --- 4 «“εα] τυλίελ λας πο εἱαξ] ἵρ ἰβ 
ἀϊδίσυϊι (υ.5.). Ασοοτγάϊηρ ἴο 4,Ά,ῷ, “7 λας πο τἰαέξ, τὴς ῥργοηουῃ 

τείοιβ ἴο [5γδ6], Ὀυὶ ἴῃ ἴπαὶ οᾶ56 ὯΡ ψου]ὰ Ὀς ἐχρεοῖεά, [1{ΔΚεη 

85 ϑυρρεδίεά," πρὸ νου] 6 οχρεοϊαά ἰηβίοδα οἵ 5, ἔου ΠῸΡ 15 
[δταϊηῖηθ. Τῆς ἴδοϊ οὗ ἴῃς ϑΥμΩΠΘΊΣΥ ραϊηθα ὉΥ [Π]5 τεδάϊην 15, 

Βονονοσ, σοηνηοίηρ. --- λϊεῖ γίσίς πο σγαϊμ] 1.6. 15. αἴζοι!ν 

τόσ 655. --- 277. 2εγελαμες 1Ζ τυέγέ “0 γίεί, οἰ αηροῦς τυοιρ αἱ ἄφυομ 

17] ΑἸ] τῃαἱ [ϑγᾶ6] ταὶρϊ ὨΟρΘ ἴο ρδῖὶῃ ν1}}} ρ485 ονϑσ ηἴο ἴῃ ἢδηᾶϑ 

οὔ τῃε δηδτηγ. ΤὨς ἤρυτα σορτηι65 [Ὠτουρῇ ἴο ἴῃς οηἀ, } δηά ἀο65 

Ποῖ ρῸ οΟΥ̓ΘΓ ἴῃ [ἢ ἰαἰῖοῖ ἢ4]{ ἴο ἃ ἀδβϑογρέοηῃ οὗ δοῖι 8] Ἔνθηΐβ. ὃ -- 
8. ,2.γαεί ἐς ττυαίοιυεα “Ὁ}] Τῆς παϊίοη 15, ἃ5 ἃ τηδίζευ οἵ ίδοϊ, 

ῬΓΔΟΙΟΔΙΥ τυϊηθα. Τῆδ ῥτορῆδί 15 βρθακίηρ οὗ ἴῃς ρῥγοβϑηΐ, ῃἠοὶ 

1Π6 ἥπατα, [ ὯἋ5 ἄρρθᾶῖβ ἴτοπιὶ ἴῃς ἴδηβα (εξ. Ἰπυ 5" ν.ἢ), ἀπα ἴτοτι 
τῆς [ΟἹ] ον ηρ Ῥάγα 16] ρῆγαϑθο ὉΠ ΠΡ. [Ιἰ ἀοεβ ποῖ πιϑδη ἴῃδΐ ἴῃ 6 
πδίΐίοη ἃ5 Μ6}} δ5 ἴπ6 {τυϊξ 5ῃα] θὲ ϑναϊϊονεά, ἴον Ὁ 53) ἰ8. ποῖ ἃ 
Ρτιορδεῖϊς ροσίεοι."" -- ἀσεαών γε τἦεν ἀγνιοηρ ἐδς παδο»δ)] ΤὨϊ5 

ἰδ [ῃ6 5 πηρ]6 Ῥτοβα ἱπιογργοίδιοη οὗ ἴῃς ἔρυτο ψῃϊοῆ ἢᾶνα ὈδΕη 
υδ6α (οἴ, η. Τῆα ῥγοσθββ οὗ βοδίζεσίηρ, 2.5. [6 1055 οὗ ἱπάδρϑη- 
ἄεδηςς, 45 Ὀερυη, ουρῃ ΠΥ ἀο ποῖ δρρσεοϊαῖα . ὙΠ ἢ ]5 
αἰαυβϑε 6.6 85 Ὀδθ δββϑοοϊδίβα [ῃ6 ρίοββ, ἀξε ὦ ὑσϑσεὶ 15 τολίελ 

ἧς πὸ 2ίζαςγε1] ΤῊϊ5, πονγενεσ, 5 ἘΠΕΊ ΓΕΙΎ ἰοτγεῖρτι ἴο ἴῃς ἰῃΠουρῆϊ οὗ 
1ῃ6 σοηΐϊοχῖ. [Ι{ 15 ἃ ποΐ ὑποοπηπΊΟ. 5 πε, ἀεηοίηρ βουλθιῃϊηρ 

ὉΠ 5ΟΥνΊ ΘΔ ]6 δηὰ νογίῃ]655 ; οὗ, [6. 225 ,488..--9. 207, ζζεν λαῦε 
2076 τῷ το 41::γ»4 ΤὨϊβ ἴδοὶ 15 οἰϊεά, ποῖ ἃ5 ἃ Ῥυμιβῃπιθηΐ ἴο 

ο΄, ε. { Μασῖ, νι ϊουϊ ροοά τεάβοη, οπὰ. [5 βεηίθηος 85 8 ρ055. 

ΤΈΕοΚβ., Μαυ,, Ἐν., 5ῖπι., (ς., ννε., Νον. ᾧ Μαδζοκ, Ηἰ., ὕπο. 

Ι 8ο Ηἰ.  Νον. 3 Μαζγοῖς, 
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θα ἱπῆϊεϊεα ροη ἴπ6πὶ, ν]Ζ. [ἢ6 6Χῖ]6, Ὀὰϊ 45 δη δοῖ οὗ [Δ] 655} 655 
δηά σι}. ὙΤῊΪ5 ϑἰδίθιηθηΐϊ ργθβϑθηῖβ 5{1}] σλοσα ᾿ἰςΘ γα ν δηά βρθοϊῆ- 

σΑΙγ ἴῃ6 οχαοῖ βἰἰὰδϊοη. Νοῖα (1) ἰϑγδαὶ 5 ναι ονθα ᾧρ ; 

(2) ([Ὠε πιοσζε ργοβϑὶς ἔογιῃ οἵ [ἢ ϑᾶπη6 τπουρσῇ) [ΠΟΥ ἄτα δἰγεδαγν 

ΔΙαοηρ ἴῃ6 ῃδίϊοηβ; δηα πον (3) (ἴἢε νϑῦγν βρεοϊῆς δχργὌβϑὶ οῃ) 

[ΠΟΥ πᾶνε βοηδ ὉΡ ἴο Αϑϑγτῖα. ὍὕΤῇθ ροϊηρ ὉΡ ἴο Αϑϑγγία ννὰβ [Ὸῦ 

αϑϑιϑίδηοσα δηά τῃατκοά ἀσδρεοηάθηοα ὕροῦ ἃ ἔογείρῃ ΡΟΨΈΕΓ. --- 
“6! εὐἱ σος ἱπξίηρ ἀΐξ ὐαν ὁ) ἀϊριδοζ  ΤῊϊ5. 15 ἢοΐ Αϑϑογτία," Ὀυϊ 

5:86] ἢ ἰοσ (1) ἰΐ 5 ἴο ϑγδδὶ παῖ ἴῃ6 δρρϊοδίίοη οὗ ἴῃς ἤρυγε 15 

ΔΡΡτορσίδῖθβ, νὶζ. ψ ]] ]η655; (2) ἴπετα 15 ἃ ρᾷῃ οἡ ἴῃξ πογάξ 

ἘΠ δηά ΠΝ. Τὴθ ψ|1ἃ 455 υϑια}}γ τῆοναοϑ ἴῃ ἄτγονδβ, ᾧ ὑυϊ (ἢϊ5 

Τερτοβοηίΐδίίοη οὗ 5011} ὙΠ 655 ταῦθ [5γ46}᾽5 Ἷᾶϑ6 ἃ5 4]}1 [ἢ 6 πιο 
Ρδου]ατ. Ῥδγπαρβ (Πἰ5 οἰαυβα βῃου] ἃ ρὸ νὰ τῆς ἰο!Π]ονίηρ, ὃ δυῖ 
1 15 πΊΟΣΟ πδίυγαὶ [ ἴο ἴᾶκα δ Ἴ 85 ἤρυγαῖϊνε οὗ ψ] 1] 655 ἴἤδη 

85 ἀεποίίηρς ἰονε οὗ ἱπάερεηάεηςε (ςοΐ. 6. 1633 [Ὁ. 3057), 45. 1ῃς 
οσοηηξοίίοη ΜΠ [ῃ6 (οἸ]ονηρ νουϊὰ ἰηνοῖνα. --- Φ2λγαΐρε ρίσες 

ἐρυέ- 7.5] ΤὭσδβα ἂγα [ῃ6 ρίῆβ ὈΥ τηθδῃβ οἵ νῃϊοἢ σγαεὶ βουρῆϊ 

σοηηδοϊοη μι Εργρὶ δηὰ Αϑβδγγία. ΔῈ] Πμδυβεπ 5 ϑυρροϑίίοη 

ἴο βυρθϑίταϊα “ Εργρι " ἴον “ Ερἤῃγαίπα," τεηάεπηρσ, Ὁ 3 9},}2 τλὲν 

εἴυε ἐρυέ- Υς, 15 5: ΓΟΠΡΙΥ βυρροτίθαά Ὁγ [6 ράγδ]]ε] αὶ; οὗ, (ῦ. -- 
10. 42ο τ μᾷᾶφν ρίυσ φλεηισείνες αγπορρ 216 παδοης, 7 γε ποῦ 
φαΐλογ ἤάορι ἐμ} ΤῊΪΒ νϑῦθα 15 ἃ ἰδῖεσ δα ἀϊοη. ἢ ΤῊ ἰ5 αἴ οὔσος 
ΔρΡΡαγεηῖ ἰξ ὩΣΞΡΟΝ 15 [Δ ΚΘῺ 85 ἃ Ὀσοιηΐβε ἴο ραίῃοσ ἴθ δῆασ [ΠΟῪ 

ἴᾶνε δε βοδίςοτοα δηηοηρ ἴῃ6 πδίίοῃβ ἴῃ δχῖϊο; Ὀὰϊ ἰἴ 15. Οἶθᾶσ 

4150 ὕὀᾧὃδοη (ἢ οἴδοῦ ἱηϊεσργεϊδιίίΊοη Α5 ϑίτωβοη ἢδ85 ροϊηϊθά ουΐ, ηΟ 
5 0]6 ψοσὰά οὗ [ἢ]5 ΘηΠΓΕ νοῦβο 15 οὗ σδγίδιη τηθϑδηϊηρ. [Ι͂ἢ 195 (ἢ6 

[πουρῃς ἴὰγηβ οἡ [ἴη6 ᾿ητογργαίδιοη οὗ ΞΡ ; τῆ 50 ΠΧ τοίου ἴο 

15γδ6],"" ηοΐ ἴο ἴῃ παι οη5. 77 ΤὨδ νογθΔ] ἰά64 15 ποΐ ἃ ὑγογηΐβα, ἢ 

Ὀυϊ ἃ ἰῃτοαῖ. ὃξ Ι{{ῃῸ ΔΈ Οἢ 5 ΕΓ ἴο αν Ὀδδη ραϊμεγεα δραϊηβὶ 
1586], ϑοτβθιῃϊηρ Πα] σδίηρ [5 νου να Ὀδοη ἰηβοσιθα. [Ιΐ 15 

15Γ86] ἰῃδΐ 15 ἴο Ὀ6 ραϊπεγεά ἴῃ, 2.5. Ὀγου σῆς Ὀδοῖκ ποις, ραΐ ἀπά οι 
ΤΕϑίγδιηΐ, πη ρτϑοηδά, ἀσρτίνεα οὗ Ἰυάρτηρηΐ, ἰάθη ἰηΐο οχὶΐα ; οἵ. 

Φ Ὠαίῆο, Βαιοσ, Εϊοῆ,, Θοῆτὅ, ᾧ 51π|., ἐΖ αἰ. 

1 Μᾷᾶ., Ἐοκ,., Ηἰ.,, δἴι., Οἵ. [[ 59 Νον. 

{566 δζί. "55,58. Μασ οπι. 106 ἃ5 ἃ ρἷο55. 
4 ΑἙ,, (λἹ]., Εν, ΝΝὰ., ΟΠ 6., 'Νε., Νον., εἰ αἢ, 

Ἐ ΚΙ. Ο5., Μαυ., Ηἰ., Οἵσ., οἱ αἱ, Τ ὕμν., Ηά,, εὐ αἱ. 

δ ϑίυοκ, ννῆ., ΟΒ6., νν6., Νον., δἰ αἱ. 
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“᾿ὖ χ8΄ 815 οὗἁ͵ ΤΉΪΚ δηϊοτὶηρ ἰηῖο το δ ΟΞ τ ΠῈ Ουϊδίάα πδιϊοη8 
ταῦυβκὶ οοᾶθ6. ““Τῆδ πὴ6 ἢδ5 σοΟΙηθ ἔοσ τὴς ἴο οσἤδοκ [Πεἰσ πλὶϑρίδοοά 
δοῦν! γ."" 2 ὯΣ πηεδῃ5 [ῃεσείοσγο φύση 17 (οἴ. οἷδ 15. τ Ῥς, 232) ταῖῃου 

τΠηδη γεα ζάοωρἦ.5 ὋΣ 15 (γεδῖδά, οὗ σουσβο, πὸ ἴῃς ὩΣ οὗ τὴ6 ῥὑτο- 
σεοαϊηρ νοῖβα. --- 44 Ζὴεν ρνιωδέ ἐξαδό 707 ὦ τολίξ οι δε αποΐρδηρ 
Τῇ ξίηρε σπα Ξγίμεςς) Ηδτα ἴῃ6 υησοτίδϊηἴυ ἰὑγῃ5 ἢτϑι ἅροη τῆς ἴγϑαῖ- 

τηδηΐ οὗ Ἰηη. ΤΉΓΘΕ ῬΠΉΟΙρΑὶ βαρ οϑ Οἢ5 τηΔΥ 6 σοηϑίἀογοά δο- 

ςοτγάϊης 85 ἴδε νογά 15 ἰδίῃ ἔτοταῃ : (1) Ὁ π|, το δεέρίφι, {.ς. [εν Ὀερίη 
ἴο ὈῈ αἰτη]η]5η6 ἃ Ὁ (ὩΡΏ Ξξ 1η{.), οΥ ἴο Ὀδοομης 1655 (Ὁ --- δάν.) 1 

οὔ δοοοιηΐ οὗ ἴῃε Ὀυτάξη, εἰς. ; (2) 5᾽π, Στὴ δὲ ἱπ βαΐρ, 10 ργίευσ, 
δηὰ ροϊηϊεά νἰϊμουϊ ἴῃς Παρμοβῃ Ἰθη (50 τὸ Μβ85. δπά 44 Εαϊ- 
[ΙΟΏ5 8), 2.5. δηα [ΠΟΥ 5}4]} δυῆετγ, οὐ στίενε ἃ {{Π|6 οἡ δοσουηῖ οἵ, 
εἰς. ;} (3) δπ, τὰς ἴεχὶ Ὀείηρ ομαηρεὰ το ᾿5:Ὶ (υ...), ἐσ. 4πᾶ 
ζὴφν τοἱ ἐεαφό 707, α ις (οὐ σοο"), εἴο. Αἀοριίηρ τῆς τηϊτά, 

15 ὈΘΙΟΙ 4150 ἴο δᾶαορὶ ἴμε (5 ἰοχὶ, πῦϑ, “ον σποίμπηρ, ἰμβιοδὰ 

οὗ ΜΟῺΣ (υ...). ΤΕ Ἰαῖῖοσ ἢ845 Ὀδθὴ τδουμσῆϊ ἴο τείοσ ἴο τῆ6 

τῆρυΐε πηροβεά Ὦγ ἴῃς Κίῃρ οἵ Αϑϑγγία, ΒΦ ἼΡΟ Ὀεΐηρ ἰαίκθη ἴῃ 

δηηδχίοη, ζέμρ 97 2γίμεςς ἢ ΜΝ της βοοοηά 5βυρροβίίοη ταδάς 

αῦονϑο, [ἢϊ5 νψουἹὰ (Π16] ἴῃς ἀσοιηδηάβ οὗ ἴπ6 σοηϊοχὶ ἴῃ γὙἹο] ἀϊηρ ἃ 
βἰδίθιηθηΐῖ ἤανίηρ ἴῃς ίοτοα οὗ ἃ ἴῆσεαῖ. Τῆς Οὗ ἰεχί, μόονενοσ, 

ἔυΓ 565 Δ Θαϑίοσ βοϊυ[ἸΟἢ, Δ ΟΠ 6 Θϑρθοῖδ! γ ἀρρτορπαῖθ. ὙΠοΓα 

Ψψ11 Ὅς ἃ οδαβίηρ, 88 γ5 ἴη6 ῥτορδεοῖ, ἔσοστῃ [15 σοητίηυδὶ δηοϊητηρ 

οἵ Κίηρβ δηὰ ὑγίηςθϑβ (8 οδϑὲ οἵ δϑγῃάεϊοῃ). [Ι͂ηἡ [ἢ 5 ἰηϊεσρσειδιίοη, 
ὉΌΘ τᾶν 6 ἴδκθὴ ἴῃ ἴῃς 56ῆ86 οἵ 5σολ (οἴ. Ῥ5. 212 8112) οὗ γα 
ἰδ τὐλίζκ. Τῆς ᾿αΐοσ 15 οὗ οουγϑα ἴῃς τηοτα υδ08] δηὰ, ἤοσο, [6 

ΤΏΟΤΟ σδυϑῖϊο. 

Ἰ. 5] ΟΥ̓ νβ.δ. 9.10... Πρ Ὸ} Οπ ἴδε ἤπαὶ τ. οἵ, πγῦψ, τοῖδ Ἐ2, 2816, αἶβο 
ΠΡ, Ἐξ. 4451; ἡρῦ55, ΕΖ. 2816; δ δος. οἴ, Κὅ, 287 ὁ; ΟΚ. 90 7; Ὦτ. δ 182 Οὖς. 
Νοῖς τῃε ἀββοπαᾶπος ἴῃ ΠΡ, ΠΌΣ, ἃπὰ πΌρ. --- 2] Οἱ. Κὅ. 3.2 ε; ΟΚ. 1524 -- 
ΝΜ] ΟἹ, Κῦ. 390 ς; Β5Ζ. 18. --- 8. “ὋΥ 3529] Απ εἰ] ριὶςαὶ ταὶ. οἷ., ΟΚ. τς ἐ; 
Κ δ. 380 «. ---θ. ΝΡ] Οὐ ρεπάεν, Κὅ. 247 7; ΑἸΡτεςδῖ, ΖΑ͂ ΚΖ. ΧΥῚ. (1896) 

68; ου ἀετῖν. [δηβεῃ, ΑΓσενιοίορίε, 110; οὗ, Αϑεγτ. ραγῇ, ψ ῃῖο, μονγνανοσ, ταθδῃ8 

»εϑἦε, 1 855 Ὀεὶηρ ρυτίπηα; ἔοτ οἴμον ἤρσυτεδ, οἷ, 76. 233 ΤΌ. 245. --- Γ} ΡΙ. 
ὙΠ} (011. πουῃ, οὗ. Τα. 5144, --α Ὀ)25Ν} Ρ]. οὗὨἨ ρῥβϑυοδβοϊογξ, ἐχρεΐδῃος; οἷ, αἷδο 
Ὁντὰ, Γι. 154; 52)», ΕΖ. 3382; οἵ, Κὅ. 262 ὁ. --- 10, .» Ὁ2] Κῦ. 339 4 -- ὅπ} 
((. ΟΚ. 111 τὸ, Ν. Ἰπρί. σοητἰηυΐηρ ἃ ἰδίου δὶ ὑγεβεηὶ, Κα. 366 φ. -οὐο] 

ΦΒιυὶ οὗ, ΒΏΒ. τόρ, Ὦτ. 123. {Μαᾶ., Βο5., Και ΤΤῊΗΪ. ὁ ἀς Βορϑβὶ. 
Ι (αἹὶ., δίυποκ, Νεν., Ηά,, δίμα., Νν ἃ. ; οἔ συ. 4 Εἰςἢ., Ηἱ,, Κ α., ε’ αἵ, 
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Οπ ἄαγ. εἴ. ΟΚ. 2; Κδὅ. 1. Ρ. 54 ὁ. Οἱ τεϊδιίοι ἴο νῦ., Κδ. 412 α. --- ἼνῸ 
59 ὙΠῸ ϑαρετ]αῖῖνε ἔοτοο, δοοογάϊηρ ἴο Κῦ. 300 4. 

11. δον Ἐρλγαΐν λας »ια΄ΐξ νιαην αἰΐαγε} Τὶ ψὰβ ἴῃ σοζωπηοῃ 
ποϊίοῃ (15. 1.1) τῃδὶ ἴῃ6 τοσα βδογίῆβοθς οἤεγοα (οσ δἰϊατβ 011) 
ἴἢ6 τῇογα ρῥβαϑίηρ νὰβ ἰ ἴο 186 ῃαϊίοῃδὶ ἀεῖϊγ. ὙΤῊΘ κοπρ, 
τοιϊαϊῃοά, πιαϊοαῖθβ τμδῖ ἴῃς ορροϑίϊθ οὗ τῃϊ5 15. ἴπι6, νὶΖ. (δῖ τΠϊ5 

τ ΠΡ] Ιοαἰτίοη οὗὁὨ 4]1ᾶγ5 σθϑ 15 τηθγοὶνγ ἐπὶ οἰημηηρ.". Τί τεϊδιποα 
μι τῃ6 ρΡοϊπιίηρ κοοσ Ὁ (1πε ἰπΐ. αόεσίμίε Ὀείηρ υϑεὰ ἴοσ ἴμε βαἷζε 
οὗ ([ῃ6 τιγιμηλ), ἴῃ τηοδηΐϊηρ νουἹὰ ὃς ἴπαὶ ἘΡὮτγαϊ 5 ρύυγροβε 
ἴῃ δὶ] {5 νὰ5 ὁ γιαξέ αἱομόριοη 7, 1.6. ἴοῸ ϑδουγα δχρίδιοη οὗ ἴῃ : ἃ 

Ρυγροβε ψῃϊοἢ [ἢ βεσοηά τοῖο Γ βϑἤοννβ ἴο ἢᾶνα Ὀδθη {1{Π|6 ; Ὀυϊ 
(ἢ 5 ἰάδα 15 Βοδσοεὶν σοηβίβῖθηϊ τῇ 115 ρεοα. [τ δϑϑίωβ Ὀείῖοσ, 

τΠπετείοτο, ἴο οἵα ἴῃς νψοσγά [ἴῃ {1}||5 ης (Ὁ.5.). -- 7Ζἦεν αγε 20 ἀΐνι 

σέϊανε --- 9» εἰρη] Ναὶ 8 ἴπουσῃϊ ἴο Ὀ6 δοϊΐοῃ ἀδβοσνίηρ 

σοοτηηεηάαϊςοη ἰ5 σοηἀοιηησαά. Τῇδ πλοῖα αἰΐδγϑ, [Π6 στϑαῖδσ δπὰ 

ἄδαροσ 5 [5γ86}᾽5 ρι!!. ΚΌΡ 5 ποῖ υϑεὰ ἰῃ ἃ ἀουδ]ε 56ῃ56, ζ νἱζ. 
[ῃὴ6 5'η οὗ ἴῃ6 δοῖ δηὰ τῇς οδίδγ τ τοϑυϊ της ἔγουὰ ἴῃ 6 ἃςῖ, 5'πος 

ἴῃς Ἰατίεσ ἄς 15 ποῖ ροβϑὉ]6 ἴῃ [ἢϊ5 οοηηῃδοίίζοη. ὃ Τὸ τοϊδίη ἴῃς 

κΌΡ οὗ ἴῃς ἢτϑὶ ᾿ἰης ἰηνοῖνοβ ἃ τοροι ἤοῃ δπηουηίίπρ ἴο ἰδυτοϊοργ, 
δΔηΔ ρτεδῖγ οάκοηβ, ᾿πϑῖθδα οὗ βίγθηριῃεηϊηρ, ἴἢ6 586 ηβ6. ἢ [Ιζ᾿ 15 

ποῖ δηουρῇ ἴο υ86 ἴΠ6 ψογά ἰῇ οὔθ 56η586 ἴῃ ἴῃ ἢτχξῖ 1η6, 8δπᾶ ἰῇ 

ΔΏΟΙΠοΓ ἴῃ ἴῃε βθοοῃά. ---12, ἤεγε 7 ἐο τυγίΐε 20» ἀΐγι ὧν νινγίαίςε 
»ιν ἐστυΣ] ἘδΔοὴ μνογὰ οὐ [ἢ]5 τηυοἢ-αἰδρυϊοα βθηΐθηοα ῥγεβθηῖβ 

ἀϊβῆου 65. 15 (4) τῇς (07 "3 ἴο θὲ δοςσερίεα ψίῖῃ ἴῃς τϑηάεσ- 

ἱῃρ Ζῶ »ενδἑμεές Οὗ νι» στυ(5), οὐ »Ὲ}) μιαῆγ ἐστυς, ἢ οὐ ἐἀέ ἐχεεί- 
ϑπεῖες Οὗ νῖν ἐατυ,"" οὐ 12.696 ργεαΐ 7Τἠΐηρε οὐ, εἴκ., ΤΊ οὐ (δ) ἴδε 

Αὐλίδὰ Ὧι, ὁγ νιγγίααῖς, [1 οὐ 26 ἑση ἐλομδαηα ἐλίπρε οὗ, ἐἴκ. , 88 οἵ 

(ὦ 3] οὐ γί νι έμαξς,; οὐ (4) τ, ΚΡ 2λε τυογαῖς οὗ μιν 

ἐπιυ(5)}) [5 (4) ἴδε 55. ΤΩΡ, ιν ἔατο, ΓΤ οὐ (δ) (Π6 Ρ]. ὩΣ 111} 

ἴο Ὀ6 ῥτείοισεα ὶ (ἢ, αἶδο (ῶ) ἴδε σοτη δὶ πδίΐοη ΓΙ 5. 888 [5 

ΦΊΏΞΙ (α) ἴο Ὀ6 ἴακβὴ δβ Οἄϊ, οὐ (6) οῃμδηρεά ἴο ΗΙΡῆἢ. -ξς εζζδε 

το τυγίζφ; 1}}}} δῃά, ἰῃ τῃ6 ἰοστηθσ ο856, 15 11 (2) 8δῃ Ὠϊβίοσί δὶ ργεβεηῖ 

5 (Βε. {Μ48,, Ηἱ. δ ΕΝ. 41 Οεἰ 
του. ᾧ μά. {|| ΝΝ ἃ. εἰ αὐ. (υ...). 
Ι ὅὃο Νον. δραϊηδί Εν. Ἠά. δα. ΟὟ, Οογὶ (υ...). ἨῈ 5.16. 

4 Βαιοσ, ᾿ἢαῖδο. ΤΑΝ. ΤῊ ΔῬἮΤ ΤΘ πὰ πιοξὶ πιοάδγῃ οοπηηι. 

8. Μαᾳ, ΤΊ ΗἸ., Εν.., Ηἀ., 511., Κα. ῥ᾽ ἃ. {Π}| Ζεγάποτ (ν.:.). 
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ἰηἀιοδίίης ἴμαὶ νι ἢδΔα οσουττεοά νγᾶβ σομτἰπυΐϊηρ 5111}; δ οσ (47) ἃ 
[αἴὐτο, 7 τοῖν τρίς; ἔ οὐ (4) ἃ ῥγϑϑθηῖ ρεσγίθοϊ, 7 ἀσῦέ τυγίεη, ὦ 

ΟΥ (7) δραβϑὶῖ, 7τυγοΐ, ὃ οἵ (6) δῃ ἱτηροτίεςϊ οἵ οσυβίο Δ ΙΥ δοίΐοῃ, 

7 σγι τυορξ 19 τυγς, Π οὐ (Δ) Ὠγροϊπεῦςοαδι, τυέγέε 7 το τυγίζε, ἐἴε., 

ζλοωρὰ 7. τυγοΐο, εἰς. ἃ Το ᾿ροτίδησς οὗ [ἢ15 υἱΐογαησςα [165 ἰῃ 

[6 1οϑ ΠΟΥ ῬνΪς ἢ ἰἴ ΣΉ 5065 ἴο ἴῃς Θχίβίθηςς οὗ αν ΟΥ ἃ οοάδ 

οἵ ἴα ἰῇ Ηοβοϑδ᾽᾿β ἔτπηδ. Ὗε ἀεοϊάς ἤγβίὶ ἰὴ ίδνοσ οἱ 15, ριγγίαα 

(αἰ πουρῃ [ἢ]18 οσουγθ οἰβονοσα ΟἿΪῪ διηοηρ δῖα ττιζοῦβ, Ὁ.2.), 

Ὀεσδᾶυδε: (4) "8 45 ἃ ῥυγαὶ οσοὰγβ πονῇεσα οἶδε; (δ) ῃοιμίηρ ἰ5 
μαϊηοὰ ὈΥ 5 ϑετυϊηρ 5 ΟΥ ΔΩΥ οὗ [15 σορηδῖθ ἔογιηϑ, 411} σοῆνου- 

ἴῃ ἴῃ6 56τὴ6 ἰά6α, ἴῃδῖ οὗ γιέ μαϊς, δὴ Ἰάδα ψἢϊοἢ 1156]{ 15 Ἰἀδη ΓΑ] 

ἢ τῃδὶ οὗ 5, ἡη ζἀοωδαπά, (2) ΜὮ16 ΤΩ 15 οΑ5Ὺ δηά ρἰδυβὶῦϊο, 

1ῖ 8 ᾿πηροβϑι δὶς ἴο ἱτηαρίὶπα ἢον, ἰἤ οὔσας 1ἴ δά ἃ ροβιοὴ ἴῃ ἴῃ6 

ἰεχῖ, δηυτῃηρ σου ἢανα Ὀδοη δον ἴο ἴακε 115 ρἷαεοθ. [Ιἱ 
ἴο]! ον 5, δἰπιοϑὶ νπουϊ ἀσρυτηθηῖ, ἴμαὶ »|») ἔστῦς (Ὁ].) (ἰοσ ψϊοὴ 

ΠΟ Τοῃδοηδηίδὶ οἤδησε ἰ5 τεαυγοα) σοι 65 ΙΏΟΤΟ ΘΑΒΙΪΥ σι ἢ 

»γγιαα οὐ ἐμ ἐλουδαμα Δ ἀοας »1»}) ἔστο (55.) ; ἴον ἴδ6 [δουψχῇϊ 

ῬΑ ἴῃ Ηοβοδῖβ τοὶ ψὰ8 [6 τυ 0]1οἱγ, δηα ηοῖ ἴἢ6 την, 

οἵ ἴδε αν. [[10||6 σδὴ 6 5614 ίογ ἴῃς. ΗἸρῆ., 7 ἐαωδε ἐο τυγίζε; 

1ϊ ΟἿΪΥ τεπηδίης ἴο 56 [1[|6 ἴη6 ἴθηβα ἴογος οὗ ΩΝ. [1{{τὴὲ τυτιῖοτ 

ἢδά ἰηϊοηἀδα ρῬαβῖ οὐ ὑγεϑθηΐ ροσίεςϊζ, 2.2. 16 ἢς δά νυ ϑῃδα ἴο τρδῦκ 

11 8ἃ5 ἃ ἀεἤηϊία ἔδςοϊῖ, ἢς ψουϊὰ παίυγα! Υ αν υδεὰ τῆς Ρῥοτίδοϊ 

ἴδηβθ, Τῇ ῥγοβδοηΐῖ, ψηοῖθοσ ἢϊδίουι δὶ οΥΓὁ νοϊυηϊδῖνο, [4115 ἴο 

τηεεῖ ἴῃς ἀστηδηάβ οὗ ἴῃς οοῃίοχὶ, δ πουρῇ ὈοΪὰ νου εἰ ρῃδβὶζα 
ἴῃς ἰάροα ἴμαὶ τ[6 ἴαννϑ οΘ 511} 1 Ῥγόσθβθβ οὗ Ῥεΐῃρ Ὑττῖθ ΟΥ 

ςοἸἸοοϊοα, οἵ, ἴῃ οἴμοι ψοσάβ, [ἢαϊ ἴῃς οο]δοῖοη νὰ ῃἠοΐ γεῖ 

Βηϊδῃεά. Τηθ διΐζυγα γᾶ Κ68 0 56η56 ψῆδίονοεσ. ἴὔροη ἴῃ ψΠοΪ6 

ἴ[ἢ6 Πγροίμοιῖςδὶ ἔοτοα ϑθαβ ἴο Ὀ6 ῥτείογαθϊε, γε 7 τ τυγίζ μιν 

ἔστους ὃγ »νιγγίααϊς, 1.5. 1{Ε1 πεῖς ἴο ψτῖο ἰανθ 50 ΤΊΏΔΩΥ παῖ [ΠΟῪ 

οουἹά ποῖ Ὀ6 Ὡυμηδοτοά ; οὐ, 1 τῃ6 αν ἴπδὶ ανα Ὀθδεθη τητθη 

5ῃου]α Ὀ6 ᾿ποσθαϑοα ᾿ηἀοἤη εν (ἴο ἴδῃ ᾿πουβαηά), --- ἃ δἰδϊθοιηδηΐῖ 
ΜὨΙοἢ ΡῬΥΘΘΌΡΡΟΒΘΒ: (4) ἴδαῖ ἰῃ Ηδοϑβοδβ τὸ ἴῃς ουδίοτηῃ Μγ)ᾶ5 

6540} ]5Π6 4 οὗ τεἀυοίηρ ἰηϑιπιοίίοη ἴο ψεϊηρ ; ΒΚ (δ) ἴῃ ῬΟ55101}- 

1 οὗ ἱπογδαϑίηρ ἴἢ6 ὨυτΏΡΕΙ, 2.5. ἃ σοησσριίοη ἰῃαῖ [ῃ6 ἰδῖ τγᾶϑ8 

Ἱποοιῃρίοῖα ΣΤ (ὦ ἰδαῖ τῃε ἰᾶννβ ἴῃ δχιβίθσηοθ ψοσα ποῖ Ὀεϊηρ οὉ- 

ΦΚο, {6 ν᾽. {τ53ξ͵, ΑΝ. ὁ ΕΝ. ΙΙ Βα. 
4 Ηἰ., Ηά,, Εν., Οτ. 56 (ἔ, Ηοϊσίηρετ, Σ ἐμ, 8. 

Ἡ (Οἱ. Κυς. 744 Μεχαΐενοῖ, 178: “ ΝΊΏ τῃς ρῥγορδοεῖβ ἴΏ6ἢ ἴῃς ἰογϑῖὰ οὗ δ Ὦ 

Υ 
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βοσνοα, δ πουρῇ ἴἢ6 ρσορποῖβ ψεσὸ ἀοίδησϊηρ (ἤει (οἷ. 455) ; δηά 
σΟΏΒΘΟαΌΘΗΓΥ (47) τῃαὶ ἴΠ6Ὺ νψγεσο ποῖ ἴῃς σόγενιοηα᾽ ἰᾶννα ταραϊαῖ- 

ἴηρ ἴῃς ψόοῦκ οὗ ἴῃ6 ῥγίθϑίβ, ἰοσ [15 σοῦκ [ῃ6 ρσχορῇῆεί σοηάεπηηβ 

Ὀξδοδι86 ἢ6 ἄοοϑ ποὶ τορασζᾷ 1ἴ 85 ἃ ρασί οἵ ΥὙδνοῃ᾽ 5 ἱπβίγαςτςΊοὴ 
(οἴ, 15. 11.3) 6. Ῥυϊ ταῖμεσ ῥσορδεῖὶς ἱπβϑισυςστοησβ, ἰανβ σοϊδιηρ 

ἴο “ εἶν] ᾿υϑςα δηᾶὰ ἴῃ6 δρρ]οδίίοηβ οὗ ἃ ῥἰδίῃ Ὁαΐ τοὶ σ᾽ ουσ! Υ 

ΒΔ ΠΟ Π]ΟηΘα τότ] Ὑ (οἴ, ἴῃ6 50- 4]|.ἃ Βοοῖκ οὗ ἴῃς (Οονοηδηϊῖ, 
Εχ. )οἶ - 2425). }} Απιοηρ [Β6 ρῥιορδεῖβ 26γαλ -Ξ ἰηβισυςἴοῃ, δηά 
Τείο 5 ἴο ἴῃς δαπηοῃϊίοη οὗ ἴπ6 ῥσορδεῖβ (οἴ 15. 19 γῇ 8156 ς, 18} 
65 Ἐ2. η5 195. 4.2 Ηρ. 21} Ζε. 5, Ιῃ Πευϊεσοηοιην σέσλες απϑᾶ 
γμάζργισηξς ᾽ια [6 Ρῃγαβθα ΜΏΪΟἢ ΘΧΡΓΘ5565 ἴῃ6 ἰάθα οὗ ἰᾶνν ; ψὮ16 

“δγαλ ἰ5 51} υδοα οὗ οτὰὶ ἰῃϑίγιοιῖίοη. ξᾧ [ἰ 15 υτρεα ὃ δραϊηδῖ τἢϊς 
Ἰηϊογργοίδιοη : (1) ἴμαῖ [ῃ6 δῃδίορυ οὗ οἴδεσ ϑοιηϊῦς ταὶ ρίοῦσ, ἴῃ 

ΜὨΙΟΉ, ἔγοτῃ ἴἢ6 ἢγϑί, [ῃ 6 σογειηοηΐδὶ δηα οἴ ὶοαὶ ἀρρθᾶσ τοροίποτ, 

5 δραϊηβὶ ἴῃ6 ροϑιτἰοη {Παὶ [Π6 Ἰηϑιγασίίοη τοίεσσεα ἴο νγὰ5 δἰ ῃϊςδὶ 
ΤΑῖΠοΓ [Δ σογοιηοηΐδὶ ; (2) ἴῃαὶ [815 Ρτοροβιτοη ἀοε5 ποῖ Ὄχρίδίη 

τῃ6 μηαδπηθηΐδὶ βἰσηϊβοδησα οὗ [ὴ6 5Υγω 1 15πὶ οὗ σθΥΘΙΏΟΩΥ ἴῃ 

δηοϊθηῖ ΓΟ] ρΙΟΏ5; δῃηά (3) ἴῃε οχίβϑίεησα οὗ βδυςῇ σογοιηοηίαδὶ οἷ6- 

τ Θη[8 ἰη ἴῃς Περοδίορις δηα Βοοῖκ οὗ [6 (όοονεηδηῖΐ ; ΜὨ]6 (4) ἴμετε 
βίδηβ ἀραϊηϑί 1 [6 ρτεϑυρροβίτοη οὗ δὴ Ἵχιθηβῖνα ὑυϑΕυ ἰᾶνν ἴῃ 

Πεδυϊοσοηοσαγ. [Ιΐ 15 τηδιηϊαϊηθα, 51}}} δασμοῦ  } : (1) τῃδΐ ἐνθη 

σταητηρ ἴῃ6 Πγροιμοιοδὶ ἰσγδηβιαιίου, ἴῃς ραᾶββδαρεὲ ῥσονθβ “6 

οχίβίθηος οὗ ἃ ἀείδ θα δηᾶ ἼἽορίουβ ἰανγ δι Ὀγδοίηρς ἴἢς 5υδ]οοῖ 

οὗ βδοιῆςθ, νῃϊοῃ ἴ6 ῥσορῃοί μοϊὶά ἴο θὲ ἔσοπη (οά, δηὰ ομαγρεά 

ὈοΓἢ ῥγοβϑῖβ δηᾶ ρεορὶβ ψ ἢ περ]. ηρ" ; (2) παῖ, μονγενοσ, ἴῃς 
ἴδη56 (ρί.) οὗ Ἰϑῶν τοηάογο ἴῃ 6 Ὠγροίῃειίοδὶ σοπϑοίσυςτοη ᾿ταροβε,- 

ὉΪ6, δηά ἔδνογβ ἴῃ ἰτοαϊτηδηΐ οὗ ὩΊΩΞΙΣ 85 Ὠἰβιοσίοδὶ (οἷ. Ῥ5. σοῦ); 

δᾶ (3) ἴμαϊ τὰς Ὠγροιίπειίοδὶ ὀχρδηδιϊοη ἰηνοῖνοβ οοτίδιη ἰποοη- 

τυ ϊτ65 τ] ἢ ἅτ ἔδίδὶ, ἐς. σουἹὰ ἴδ τῃουδαηά τοαυϊτοιηθηῖς Ὀδ 

ΤΏΟΓΟ ΠἸΚΟΙῪ ἴο βθοῦυσο οὈδαϊΐϊδησα [ἤδη ἃ 5:141}16ὺ πυτηῦοτ ἢ --- 4: 

φλοτε οὐ α τρραμρε τἀέν τυομζ έ σεεοιη αὶ 1 δηὰ τἱπογείοσε οὗ Ὧο 

ἷθ ὈΥ ΠΟ πιδδῇ5 ἃ οἱοϑεα δηὰ Ἴοπ)ρί εἴδεα ννῆοϊο, δηθὰ ον ἔσοπι δπιὶαυΐγ, Ὀαὺϊ 
ἴδε σοπίϊηυοιβ Δπα δνΟΥ σεπενδα ἱπαϊοαίίοη ἴο [5γδοὶ οὗ Ὑδῆν ἢ 5 νν}}}.᾽" 

4Υνς. 2» οἷ, 57. 
(Ὡς; οὗ Βιίρρβ, 78Δε εχαίεμελ, 14; Οαγρθηΐοῦ δηὰ Ἡδηίοσα- ΒαιευβΌυ, Ζ24 

Μεχαϊεκολ, 1. το. 

ΤΟΣ, Ααἀαϊ5, 74 Φοομνεεές 7 ἐλε Πεχαίεκελ, 11. 34, Ν. τ᾿ ὅ ΟΣ. 
[ ἀτεεη, ,30:ε: απὰ λε βυοῤράξι, 114. 
4 (Γῇ, 5πι. 2420:ε: αῤκά νορλείας, τ4; ΝονἘ, 
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Ὀϊηδίηρ ἴοτοςα : ἔοσ ον οου]Ἱά τἴῃ6 αν οὗ οὔδ παίΐοη Ὀ6 τεραγάβὰ 

8ἃ5 δυϊῃογιαῖὶνα ὉΥ δῃοίμεγῦ (Οἱ. Οη. 195. Τῇα πιαῖζου ΤΏΔΥ Ὁς 
ΒΓ Π]6α ἃρ : Ηοβεδ σοηαδπηης ἴῃοβο οὗ ἢ15 [ἴπλ6, ρτὶοϑίβ δηὰ Ρθο- 

Ια, ψῆο ἃτὰ οὐβοενίηρ ἰῇ ρτεαΐῖ ἀεῖδι] ἃ ϑδουῇοϊαὶ οὐ] (ν.}}) δηά 

δοσυβ65 [ἢ 6π, Αἰ Πουρἢ ΠΟΥ ἃΓῸ νΟΓΥ ὈΌΒΥ 1. ἴῃ6 οὈβογνδησα οὗ 

(Π15 ουὐἱῖ, οὗ μανίηρ ἑοτροϊίεη Ὑδῆνεῖ (4). Τἤδβε Ῥθορῖε, ἢ 54 γ5, 
νοῦ α σουηΐ Ἔνθ ἃ τηγτδα οἵ Ὑδῆν θ᾽ 5 ἰαννϑ, {{ [ΠΘῪ ψοτα τ τθη 

ἴοτ ἴδῃ, 85 [6 ὈΤΟΡΏΘΟΥ οὗ ἃ 5.ΓΔΏρΡΟΓ δηά τῃοσείοσε 85 ποῖ Ὀϊηά- 

1η5. ΤΟΥ ἢᾶνα ἴῃ πλϊηα ποιϊῃίηρ υϊ οἤετίηρβ; ἴΠ6Ὺ ἰογρεῖ [ἢ ς 

ἀϊνιηδ ἰηϑίγαςιοη5 ἀε]νεγεά ὉΥ ἴῃ 6 ΡῬτορῃθῖβ. --- 18. 2,» οὔεγίηρε 

ΟΥ. .. ἐλεν ταεςγίβες ἥεελ, απα ἐλέν εαῇ 11] ΤὭΘ δαϑιθϑὶ ἀἰβροϑβὶ- 

κτίοη οὗ τῆς ψογὰβ "3" ὙΠ, δηά [ῇ6 ΟΠδ τηοϑβί σοιηηοη, 5 ἴο ΓΕ 6 Γ 

»»ν σαεγίβεῖαί οί (ν.1.) τὰξν ταεγίβεξ, εἴς., νος ἢ 15 Ἰηϊεγρτγοῖθά ἴο 

τηδδῃ ἴῃμαϊ 5δοσχῆςθ, ἢ ἰῃ δηλ, 15 ΠΊΘΓΟΙΥ ἰοσγγηδὶ, [6 ᾿πηροτγίδηϊ 

της Ὀεΐηρ ἴῃς “Ἰυχυσυ οὗ ἃ ἀἴπηεσ οὗ ἤδθϑῃ-τηεδῖ" ; 5 Ὀσζ (ἢ 5 

15 δἰπηοϑὶ τ θδηϊηρίθθ5 ἰὴ [5 σοηπεοίΐἼΉοη. Τῆς ϑαῖηθ [Πϊηρ ΤΑΥ͂ 

Ὅς 5αἰά οἵ [ἢ6 5110} ΠῪ νᾶγγίηρ ἰσδηβ᾽διϊοηβ, σσεγίβεος Οὗ »1}) στη 

ει ας α ταεγίδες 9 νι» οὔ, 1 εἰς. Ἐββϑθηιδιν αἸδγθηΐ Γ᾿ 

ἴῃς ἰηϊεγρτγείατίοηβ ψῃϊοἢ υηἀοτβίδηα 3ΠΞΗ ἴο πηδδὴ γαῶυ ἥδε 

(τν.1.), ὃ οσ. τοδϑῖ βδογιῆσεβ (υ.1.).,} (ὃ (Ὁ...) οοπηβοῖβ ἴῃ ἢχϑδί 

ἴνο ψογάβ σιτῃ ἴῃ 6 ργαοδάϊην, νὶΖ. “ δῃηα τὴν ἰαννβ ψγεσε γεοκοηθα 

8ἃ5 ἴῃοβα οὗ ἃ 5ιγδηρεῖ, ἴῃ6 Ὀεϊονεα ϑ5δοσῆοοβ᾽" ; Ῥ 116 βοίῃδ ἴγεδῖ 

1Πθτὴ 85 ἃ ρίοβϑ δηὰ τῆυβ βεουγε ἴῃ6 5ἰπΊρ16 τοδάϊηρ, ζάδν σαεγίβες 

ελ αμά ἐάεν καί 1.4 Ὄποτῖα 15 ποῖ ΝΟΥ ργθαΐῖ ἍἽῃοῖοα ἴῃ ἴἢ6 

τηϊάβι οὗ 50 τδῃγν αἰ βου 165. --- Υχλτσεὰ ἀαυΐηρ πὸ ἀξίρλξ ἐμ ἴλδ») 

Οη πη, υ.ἡ, ΤῊΪΒ 15 τῆς ἱπχροτίδηϊ ροϊηϊ." 5 Ὑγαΐενον ἴῃ6 ῥτε- 

οοαϊης ψογὰβ τϑδῃ, ΠΟΥ ψγεῦα ἰηϊεηάδα ἴο ἀδβοσῖρα ἃ οὐυ]ΐυ5, ἃ 

γγουβῃΐρ, ἴῃ ψῃϊοῖ Ὑδηνθἢ τοοῖς ἢῸ ρ]θάϑυγα, πα σΟηΒΘα ΘΏΓΥ 

Δρτν »ιμδί ἦε γεριοηιδεν 721εἴ»γ ρωε ῇ Νον Ξξ αὐ ἐαεί; ἴῃς σοηδβιυτη- 
Πηδῖίοη ἢδ95 ὈδΘΏ σγοδοῃθαά. Ῥαίθησθ 15 Ὄχῃαδιιίδα; ἀξ γιμϑδέ γέ- 

»ηϑρ:δε7, 1.6. Ὧ6 (6 6]5 Ὠϊπη56 1 ΟὈ] σε ἴο ΤειηθΙΏ Ὁ, δηά ἴο ἴακε 

ποῖος οὗ τῃ οἷς συ} (οὗ, η2 ο᾽ 76. 14}; ἴῃ 4}} οὗ ψῃ]οἢ, ἃ5 Ὠεγα, [ἢ 6 
γΟΙῸ ἴῃ ἰῃ6 ῥάᾶγα]] 6] τ ΕΣ ἰ5 ἼΡΕ, υἱοῦ, ῥωπῖδλ.) -τ “πᾶ υἱεῖ 

ἠλιεῖν εἰμ Τῆς υἀδ04] δηά ἐγεαυδηΐ τεσ μηΐσαὶ ἴούτη ἴοσ ρυηἸβητηθηῖ. 
- δίμες ζάεν το Ἐργρέ «λα γείμγμ] ΟἿ, οὗ ττὖῦ, ΤΉΪ5 ἰ5 Εἰ ἴΠοσ ἃ 

Φ ΚΙΊ., Ηά., Κε., δὲ., (Π6., ΒΌΒ. ἐ 5ῖτι.  Ον. 
ἐ δίυοῖς, Η65.; οὗ, Βαιετ. ᾧ Ενν. 4 Οοτί, Ευ. 
58 Βυὶϊ Μασῖὶ οἵω. (ἢ18 ρῆγσγαϑβε 85 8 5058. 
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ῬΟΘΙΟΔΙ ΘΧΡΓΙΟΘΘΙΟΏ ἴογ σΔΡΌνΙΥ ἰῃ σΘΏΘΓΑΙ ; ΟΥὙ ἃ Ὀχεάϊοϊίοη οὗ οδρ- 

{ἰντγ ἴῃ ἘρΥρῖ, Ῥάσζβα]]6ὶ σι [6 τόσα τεαυδηῖ ῥγεάϊοϊίοη οὗ 8ῃ 
Αϑβϑυσίδῃ οδρν!γ. [Ιη ἔανοσ οὗ ἴῃς βεσοηᾶ ϑρροβι[ Ιου ΠΥ ὃς 

οἰϊοα (1) ἴπε6 τερϑικτοη οὗ τῆς τἢγεαϊ (..5.), (2) ἴδε τῆγεδῖ ἴῃ 

15, γ18 οὗ ἃ ἀουῦ]ε ᾿Ἰηναϑίοῃ ἔστουι Ερυρὶ δῃὰ Αβϑϑυγία, (3) ἴδε Ἵοοη- 

βίδηϊ νδο} ]δίοη Ὀεῖνναθη ἴἢ6 ἵνο ρος 4] ρδᾶγίῖθβ, οης οὗ ψ οὶ 

δανοοσδίαα 4]]Ἰδησ 6 ψ ἢ Εργρῖ, ἴ[Ώ6 οἴδοσ νι Αϑϑγγία ; Ὀὰϊ αῦονο 
411 (4) ἴῃς ρῥυεαϊο!οηβ οὗ τεβϑίοσδιοη ἔτοαὶ Ἐρυρὶ ἰῇ 15. 11} 

ΜΙ. γ15, τ νου]ά θὲ ᾿πιογεβεηρ ᾿ξ ἰῃ (15 σοηηθδοϊίοη ἰδ σου]ὰ 6 
ϑῃονῃ ἴῃδὶ 6(8᾽5 δά ἀϊπίοη ἴο [Πὶβ νεῖβα (υ.".), σμαὶ ἐπ σεγγία ἐἀε 
σα ταί 126 τπεαρπ λίηρ, τα δηγτῃϊηρ Ὀυϊ ἃ ρίοββ Ὀοττονγεὰ 
ἔτομὶ οὗ." ---14. 454] 9 7Ζ5γαεὶ ,ογροΐ ἀὲς »ιαζεν απαὶ ὀμ ῥαζαεες) 
ΤῊΪΝ νοῖβθα 15 ἃ ἰδίεσ δα ἀϊ!οη, ἡ ίοσ (1) ἴῃς τείδσεμος ἴο Τυἀδὴ ἰ5 

υΠ08]16ἀ ἔοσΣ ; (2) ἴδε 51}]6 γεβϑϑι 65 [παὶ οὐ Ατὴοβ σαῖμοσ ἴῃδῃ 

Ηοβϑα ; (3) ἴδε παίΐυγαὶ σοποϊυδίοη οὗ ἴῃς ἀϊδοουτθα ἰ5 ἰη ν.ἶ; 
ν. ΟἿΪΥ ψελθηβ ἴπ6 οἸἰπηαχ; (4) ἴδε τδοιυρῆϊ οἵ Υδηνε ἢ 85 
5.6} 5 ογϑᾶῖοσ 15 υποχρθοῖϊεα ἰὴ Ἡοβϑδβ ἴτὴς; (5) ἴδε νεῖβε ἰ5 

ΒΙΡΟΙΗσου 5 [ἢ ἴῃς Ξἴγορῆϊο βγϑΐθσιη. Τὴδ δραπηάοηιηθηῖ οὗ δηνθῃ 

ἴῃ [πε ορίηϊοη οὗ ἴπ6 ῥγορῆδὶ 15 σοηϊεῃροζδηθοιβ ἢ δηά ἰὴ 

ΡῬτορογίίοῃ ἴο ἴδ 5ἴδρϑβ ἰδκβὴ ἴο δχῃ!διῖ δε] ἀδρεπάθηςθ. Ζωζεες 
(ταῖμοσ ἴδῃ ἴῃς πῖοσα σομηπλοη γοηάοτίης οὗ ΠΊΡΘΥ 2» ΡΖ:) ταυβῖ 

Ὀ6 υπάοτοιοοα (Υ.2.), δ'ποθ 6 ἸΏΔΥ δβοῦῦθ ΠΕΙΠΕΓ ἴο Ηοβθᾶ 

ΠΟΙ ἴο ἃ ἰδῖοσ δυῖμοσ ἴῃ6 ορ᾽ηΐοῃ ἴπαὶ τῆ6 Ὀυϊάϊηρ οὐ τῇς 
τετρὶς ψὰ58 ἃα ψιοκοὰ (Ὠϊηρ. --- 4η41 γμάσλ τ» πράσα γεπεφά 

εἴ 25] ΤῊ ροσῖϊο ρδγα}]8] ἔοσ ἴῇ6 ρῥγθοθάϊηρ ϑἰδίοτηθηϊ. ---- 454 

“0 7 ευὐἱΐ τοη 3γέε τῤοη ἀΐξ εἰἥέες, απά ἐξ τλαΐ ἄευοι ἀὶς ῥαίαεες 
σῇ. Αι. τ΄ - 25. 

11. κυπῦ 10] 1 ΣΙ βἰαπάβ, δὴ ἰπιεγεβιϊπρ οαβς οἵ τερει του οὗ ἃ βογίεςβ 
οὗ ψοτάϑβ, Η. 239, ς ὦ, τηι. (6). --- 12. 21᾽΄05Ν Οετῖ βῃοτγίειβ ἴῃς Ἰορον ἔοστα οὗ 

ΚοΙΒΙΌΉ. --- 3] Οὐ σἤδηραβ 1 οὗ ἘΚ ΙΒΙΌὮ ἴο ", ἴπϑ8 βεουγίηρ ἃ Ρἱ]. οϑβίγ, -- 
2 ΦΓΩ] Εοτ Ρᾶ58. υδεὰ ψ]Ὲ δος,., ν. Ῥτ. 1728; αἶβοὸ ἰγεαυ θη, 85 ἤοτς, συ ἱὮ 3, 

οἴ. 18. 528 ,ο]ὅ 70. 188; Κῦ. 338 ν, γ, ε. Οα ἀ. ἔ. ἱπ δ᾽, οἷ, ΟΚ. 12ώ.- 

18. ἼΡΡΟΥ .... 2] Ῥδγϑῖ]οὶ δοῖβ, ἤθῆοα 1 τδῖμεν ἴδῃ “". Κό. 370} --α 

14. τγγῦφι}] γᾶν οοῆβεο. νυ ἱτἢ Ρΐ. τξ ἱπιρί, οὗ τῃτεαῖ, ἃ5 βεδῃ ἔγοτῃ ἴῃς Ἵοῦ- 
εχ, δἰ Που ρΡὮ πὸ ἀεϊεττηϊηΐηρ τνοτζὰ ργεςοθῆδβ; οἷ. αἶ5ο 455 τοἹβ, Κῦ, 267». 

5 (ζῇ, ἢονενοσ, αὺ. Μαχῖ ἱτεδῖβ οὐμες δ ἰο Ἐφ γλέ, εἴς., 4150 45 ἃ ρὶοϑβϑβ. 

{ 80 5818. ΟΥ̓ΔΊΤ. 5771; ὅοῇο]Ζ, Οοτῖ, Νε. ; (ἢε. ἴῃ ΝΕ. νοῤΆ. ΧΝΤΙ. Ὲ ; ΟΑΞ5., 

Νον.; Ματγῖϊ, ἘΔ. δι22; εἰ αἰ. θαϊ ςἴ. Κας. Εἰ ρἰ, ᾧ 67, 8-1ἰο; Οο. Σ ἐπ, ᾧ 27, 3. 

.-“- 
΄ 
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ὃ 11. Ιδ6γ861]᾽}5 ΘΧ]]9 --- ἃ ὈΤΘΑΚίπρ' ὍΡ οὗ δοοῖδὶ δηὰἃ το] κοι 
8018. οὐδ. Ιδ5γ86] δῃοι]ὰ οί σεο]οῖςας ἴοο ἰουαϊν ἰῃ ΠΟΥ ἢδτ- 
νοϑδί δῃά νὶἱηΐαρε ἰδαϑῖβ, βίηςθβ, οὔ δοσουηΐ οὗ δοσ δαυ]ίογγ, τῇ 6 

Ὀτηθ 15 δ βαηά ψῇδῃ ἴθοσα Μ}}}} θῈ Ὧο [Ὠσοϑῃϊηρ- βοοῦθ ΠΟΥ ]η6- 

ναῖβ, 0 δι οΩς ΟΣ οἴετίηρβ ; ίοσ 411} ἰοοὰ ν}}}} Ὀ6 υποϊδδη, δηά 
411] ψῆο δαὶ ὑποϊεδη (ν5.. 3). [5186] 15 ἴο Ῥ6 οαισίθα ἰηΐο δχὶὶα 
ἰῃ Αϑϑγτία οσὕ Ερυρῖ, ψῃογα 1 1} θὰ ἱπηροϑϑὶῦ]ς ἴο οοἰοῦγαῖα 

[οαϑὶβ δηᾶ (δϑιϊναϊς, δηά ΠΟΙ ον ἰδηὰ ν1}1 Ὀ6 τῃοσῃβ δηᾶ [ἢ ]151165 

(ν5. 5 8). Ι5γτ86}}8 ἀδγϑξ οἵ νἱβϑἰϊδιίοη ἀγα σογηίηρ, --- ἀΔγ8 οἱ ὈϊτοΣ 
Θχρογίθηςσθ, ἤδη Ῥσορῃοῖβ δηᾶ βριπΠίυδὶ ρυ])ε5 Ψ}}} αν δθη 

ἀτίνθη πηδά ὕδοδιβα οὗ [51846]᾽5 (41{Π|655η 655, δηά Ὀδοδυδα οὗ ἴῃς 

ορροβίοη ψῃϊο ἢ [ΠΟΥ ΘὨΟΟΌΏΪΙΟΙ, -- ἀἀγ5 οὗ αἶτα ῥυπίϑιηθηΐ 

(ν5.:.5). 

ΤὮΙΒ ρῥἷεος 15 τηδυκεὰ ΌΥ ἃ ρῥεουΐδς ἀεδηϊΐεηθ88 πὰ οοασγηοβθ. ῬΟΓΠΔΡ8 
ν.δ (οτπιβ δὴ ἐχοσρίΐϊοη ἴο (8 βίδϊεπηεηῖ. 11 οοῃβὶβϑῖβ οὗ [τες βίγορῃεβ, δδ ἢ 
οὗ ψὨΪΟΒ ἰβ ἰηϊτοἀυςεα ὈΥ ἃ [ἢτεε-τηετηθοτεα οἶδιιβο, αἴας νν ΒΙΟἢ σοτης ροτέεςο ιν 

τορσυΐατ σουρ]εῖβ: βΒἴορῃς 1, 3 - 2 - 2- 2- 2; βἴτορῃς 2, 3 - 2- 2-| 2; 

Βίζορῃε 3,3 Ὁ 2- 2 - 2. ΘίΤΟΡΒΕΊΙ ννᾶγῃ8 δραϊηβὶ ἴῃς ΠεδῖΒ  ὨΪΒἢ ἸοΥ οὗἁ [Πεἰγ 

ςαἸεὈὐταϊίοηβ, ἔοσ βϑοοῦ ἴξοσε "Ἱ}} Ὀς πο Ἰ᾿ἰραϊϊ 8 ποῖ β8δοζίβοθ, δϑίσορδε 2 

ΔΠΠΟΌΠΟ68 [ἢ οχὶϊθ, ἀυτίηρ ψ ΐοἢ [86 σεϊερταίίοη οἵ εαβϑί-ἀδὺβ δηὰ {εβιϊνα β 

ὙΝ1}1 ὍΘ ἱτηροβϑιῦϊε. ϑίγορῃς 2 ἀδβοῦῖθεβ ἀδγϑ οὗ νἱβἰἰαϊίοῃ. Τῆς [Ὁ] ον ην 

τηοαϊβοιαίίοηβ ὅτε ἴο Ὀε δαορίεἀ: (1) ἴῃς ἰτδηβίοσ οὗ νιὃ ἴο ῥγεοβάς ν."; 

(2) ἴδε εαϊπιεηΐ οἵ ν.9 ἃ5 ἃ ρ]ο585. 

1. ὑ.γὉΝ] (ὃ μηδὲ εὐφραίνου; δο ΘΈ,, 41} τεδαΐϊηρ ὃν. ΟἿ. δἃ5 ἃ Εἷο88 

τορβδίίηρ ποϑῦ ὃν. Μαχῖϊ, 2) Ὁμ, τ 0)0}5] ϑοῖις οοάἂά, οἵ Κεπῃ. δπὰ ἀς Ε. 

Ὁ Ὁ2 (50 αἷ5ο Αρδιῦ., Ἀοβ., σι). Κὶ, δα 5 κγγχαξ. -- "5 Ὁ» Φῷ ὧν «(ο.-- 

11] Οαι. νἹῈ 45. 845 ἃ αἰϊτίορ. οὗ 7 (ν.3); 1815 γ᾽ε]ἀ 5 ἃ ἰτἱπιοῖοτ ᾿ς δὰ ρεττη 8 

1: (ν.32) ἴο ἔο]]ονν οἴ θεῖν ὑρορ ΔΌΣ, ἃ σοηδίγαοϊίοη ἀδτηδπάδα Ὀγ ἴῃς οοηϊοχῖ. 

-- 92. 0». Κεαδά, ψ} 65, ἔγνω αὐτούς, ὈΡ" (50 Ἐομιβαια,: ΝΥε., Οοεῖ (727. 

δηὰ 3»».)}, αα., Κὰ,, ΟΑ5., Νον., Οεῖ,, Ματγιΐ). ὦ ΔΘΘΩΣ το Ὁ.) (5:Ὁ.). -- 
2] Βεδά, ν ἢ ΘΟ, 03; 50 Βαῦ. ςοἀ. (30 αἰκ8. Παίῆς, Ἐν., Βαιδξ, νε., 

στ., Οοτῖ, [οὔ-., Κυ,, Ου., ΟΑ5., Νον;., Οεῖ,, Ματγιῖ). -- 8. 1207] (ὁ κατῴκησαν 
ΞΞ γ3 7). -- 29}] ( κατῴκησεν τΞ 395; Ἔ οπι. ν.---4. 12.}»} Ἀεδὰ ν5}" (80 Καυε. 
“ΜΠ |͵δό. Ζεα. 1882, ῬΡ. 312.; Οοτῖ, 71 7. αηὰ 2», Να]., Ν ε., αυ. 1,οἢ., Εα., 

ΟΑ5., Νον., Μαγί). Οτ. 3.9». Οαγάπεν, Ὁ2}5 (οἴ, ἔχ. 13}2 Τν. 1821) .-- 

ὉΠ Π21}] οἷη, σομῃίγασυ ἴο δοοθηῖβ, ψ] ἢ τ Πα Ῥγεςςάςβ; 80 ὁ; Ὀυὶϊ 65) Ἰοΐῃ 

ψ ἢ (Ο]]Ἱονίηρσ. -- ογῦ5] Οαζγάμοτυ, Ὁγὺ 55. --- ὌΝ} ὦ ἴ.5.2.. - οπὉ] Ὦ, ἐπ. 

Κεαὰ οκτῦ (80 Κας. “766. τε. 1882, ῬΡ. 312 ζ.; Οοτῖ, 73. 7. ἀπὰ Ζι.,; Ἅε., 
ναὶ., αα,, Κα [οἢ., ΟΑ5., Νον,., Οεῖ., Μαζί). --τ ΚΊ25] ΟΑ 5. 1Μ.3), -- δ. ον Ὁ] 
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ὦ 1]. (δο αἷΞτο 6Α5.). --- 6. τοῦσ π).} Οὐ. Ὁ 15 Ξξ ἐγ εἴς.; Ματτὶ, 3} ππιὶ 
Ἀεδά, νἱτἢ ΝΥ ε., γα]., ἀθὰ Νονν., γ25). --- ἽΦὈ} “9 2:53. -- φῦ. Ἐσδά, υπἢ 

νγε., σὴν (ϑο Ναὶ., Νον., Οεῖ., Μαγί). Επ. οἵ. ἃ5 ἃ ἀουῦὶς οὗ [057 5, 

διὰ 30ρρ]165 ἴῃς ἴονῃ-πᾶτης ὈΠ)5Π0 Ὀείοτε ὈΣ3ΡΠ. -- ἼὍΠῸ] Θ Μαχμάς-ς (:Ξ 

ΦΌΠΟ), ἄὰς ἴο σοηβιβίοι οὗ Ἵ νὰ [01]. 5 δῃὰ σοπδεαυθηῖ τοβοθίδηςε ἴο 

[αυαϊ τ ὥοϑο (Νο].). Σ. τὰ ἐπιθυμήματα. Οτ. Ἰοῦο. Μακγῖϊ, Ὀσλποσθ. Ἐεδά, 

ψ} ΗἸ., ΥἼΘΠῸ ἔοσ υ ΤῸ (80 ΝΝΥ̓ε.; Οοεῖ, ἔγε., Να]., Οεἴ., Η41].). --- θὁ0035]} 

Οαγάμεσ, Ὁ 5". ΗΔ]. Ὁ 3. ὅϑοόπὶα οοὐά. οὗ Κεπη. δηὰ ἀε Ἀ. ὈΦοΣ (ϑοὸ 

Επ.). Ματῖϊ οἱν. 85 ρίοβϑβ. ---- ΦΙΌΡ] 66 ὄλεθρος -- ὥριο (ο].). ὅ. ἰμςϑωώῶ.-- 
ὉΦ] (ὦ κληρονομήσει αὐτό τ υὔϑγνν (80 αἷβο Ευ.).--- Ἴ. }»ὺ0] (ὁ κακωθή- 

σεται --  γ͵υ. Νον. δὰ ΝΊε.8 γι. -- ὕΝΦ.] Εαὰ, δά 8 ϑὲν δηὰ ἰγδῃβϑέειβ μεγε 

ἔτοτα ν.δ, ὑπῦν ὈΡῚ Ὀλον, ἴῃς ἰεχὶ Ῥαϊῃρ οἰμδηρθεά, --- ΠΟΟΦῸ Πἧ Ὃν ἽΣ» 2 ὉΣ] 

(ὦ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σον ἐπληθύνθη μανία σου ΞΞ ΣᾺ Ἴ}» 2 ὃ» 

ποΟΦῸ (Νο].); 85. οι. οοπ). ψὶῖ ἢ 6, ἀπὰ ἀεγίνεβ ΠΟΟΡῸ ἴτοτη ποῦ τ ογεαξε 

(ϑε}.); Ἐ τοπάετβ ἰαϑὶ οἴδυβ8α εζΖ γι αϊμενε ἀπιόδαε. Ἐκξαὰ πνο 2 

(Ξ8ο Βα., Νον.; ν.2.), ἀπά, ἢ Νον,., ἰτδηβίε ΠΟΟΦῸ ἴο Ὀερίππίηρ οὗ ν.". 

Οτ. ποῦΦῸΣ 323) (80 ΝὟε., Οοτῖ (.3.,1.)). Οοτῖ, προ Ὸ 2, οὐ την γ τ 11} Θ΄. 

ΗΔ]. “ΦῸὸ 3. Επ. οπὶ. ΠΡῚ ΠΟΟΦῸ ἃ5 ἃ οοττεοίίοη οἵ [Ὡς [0]]. ΠΕΘΦΌ. --- 
8. πΡ1}] Οτ. πῖς. (Βα. δῃὰ δ]. πρὶσ. Οεῖ. πρ Πχϑ. --- ὉΣ1] Οτοίίυς, Ὁ᾽ 
(8. ΜίοΒ., ὅτ.). ΟΒε. Ὁ7γθ. Οεἴ. ὃ. Επ. δπὰ Ηδὶ. Ὁγ:. Οοτὶ ομι. --- "πο κ] 
(ὁ οἱ. 5ι8Η,. ϑοπὶς οοὐὰ. »»πῦν (80 αἷϑο Οοτῖ, 71. 7. ἂδπὰ ἔσε., Ἐυ., ΗΔ]... 
Οεῖ. οι. 85 αἰϊτορταρὴ οἵ ἰαϑὲ σοζὰ ἴῃ νεῖβε. "ΠΝ ὉΡ ἰβ ἴο Ὀς οπιϊἰῖεὰ, ψῖ 

ΝΟονν.ν 85 ἃ ρ]058. --- ΤΡ] Οοτῖ, τῦρ". --- ΠΟ ΦῸ] Οπι. 88 ἀἰϊῖορ. οὔ Ὃ ἱπ ν.ἷ-- 

9. γ»Ὁ;»5] (ὅ )οἷπϑ νυνὶ ν.5 (50 αἷΞο Οοσῖ, Οσ., ΝΥε., ΟΑ5.). Οοεῖ, δ"). - 

ὙΠ Ὁ} (ὅ ἐφθάρησαν -- γγη (γ7ο0].). Ἐεδά, νυ Νε. δπὰ Νονν. ὑγπαν. -- 23} 
ΗΔ]. "2.0. --- »2)5] (ὃ τοῦ βουνοῦ ; 50 82. --οὙ}}}}} 45. Ἰηβεγίβ ΠΡ Ὀείογε 10 (50 

αἰΞο Ευ.). Ὁ, αὐ ἀκ ααόἑίμν αἴϊεν 1». 

ΙΧ. 1. 2 ὸο ποὲ γοοίεε, εγαεί, ἄξο 116 δεοῤίς] Τῆδ νογάβ τὲ 
δαάγεβϑδθα ἴο ϑγδοὶ δὶ ἃ ἴἰπὸ νἤεη ἴῃς Ὡδίίϊοη ἰ5 δηραρεά ἴῃ 
τῇς τηϊάβὲὶ οὗ ἴῃς νὰ δηά Ἂχυῦδεγαπὶ σεοϊεταϊίοη οὗ ἃ διατγναϑῖ 
[εαϑῖ. [Ιἴ 5, ρεῃαρϑ, αἷϑο ἃ ἴἴὸ ἤθη Αϑϑυσία’ 5 παηά, (οσ ἃ 

τηοπθηΐ, 5θοῖὴ8 ἴο ἧἢανα Ὀεδοη Πρ, δηὰ βγᾶ6] ρεγτγαϊτῖθα ἴο 

Ὀτεδίῆθ ποτα ἔγεεὶν (οὗ, 2 Κ. 15.3). [Ιηβίοδα οὗ (1) τεϊδϊπίηρ 
Οὐκ, Ξο ὑπο δχυϊϊαϊίοη τ τοο ὀμαΐν, εἴ, 70. 332;" οἵ (2) τεδάϊησ 
δ κ (υ.5.), ψ Ὠϊσ ἢ ἰ5. ἱστερυΐαγ ἰῃ παῖ δὴ ἱπηρεγίοοϊ ψουἹὰ μαννα 

Ῥεθὴ ἐχρεοῖοά ; ἴἴ 18 ὈδΙΙΟΣ (2) ἴο οὐἍἜλ ἴἢ6 ρῇγαϑθθ 85 ἃ ρἷοϑϑ 

τ Ὸἢ ΠΌΦΏ ΚΤ ΤΗΐδ Παγνεϑῖ-γοὐοϊοϊπρ ῬΙδοθβ ἰϑγᾶθὶ οἡ ἃ ρίδπε 

Φ8ο Ἡά, ΕΝ. εἰ αἱ. 

ἐ Οὐ Ηα].᾿5 βυρ. ἴῃς Ὁ.) Πόσα τὸ ργοάυςς οὗ τῆς 501], θεΐηρ δἰἸϊεά ἴο Αταπι. κ᾽ 

(ϑ[Α1Κ), Αταῦ. «μὰ» (186), ἀπὰ Εἰμίορ. ἄγγϑ) (οἈ114) ; οἵ, Ὅπ. τἰϑ Ρς, 6518. 
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αἰ ΟἿΠΟΥ Ὡδίίοηβ, 2.5. τηαῖΐτοβ ὯῸΡ ξέ 24 2εοῤζε, ἴῃ 6 Ὠρδδίῃθη. 
ΥΒαῖ, ἴῃ ἴῇ6 ῥσορῃϑῖβ τηϊηᾶ, σοηδετςυϊοα τΠ6 αἰἤδγοηος ὃ Τῆς 
ΡῬΘΟΡΙ͂Θ ἱπ {πεῖν οεἰευταϊίοη δοικηονίθαχε τῆς Παῖνοϑὶ ἴοὸ ὃς ἃ 
οἷἢ οὗ ἴτε ροά οὗ ἴῃς ἰληά ἴῃ τεΐυγῃ ἴοσ ἴΠοῖῦ βοάυ!ουβ Ἰνογβ ἢ Ϊρ, 
1.8 τηδϊκίηρ τηδίοτγιδὶ σαΐϊη ἴῃ6 σοδὶ δηά ἴῃς τεναγὰ οἵ ψΟυϑῆ ; 
ψῇς ἰἃ 15 [Π6 ῥσορῃεῖ 5 σοηϊοηϊοη [δὶ αϊνίης Ὁ] βϑίηρθ δὰ 
Ὀοσίονοα [ῸΣ στοὰ] νου δηᾶά οδμασγαςοῖοσ (Π 1. 281). Ηδτχε ἰ8 
ορροβίοῃ ὑεΐνψεθῃ ἴῃ (0]1- το! ρίοη δά τῇς ἵπιὸ δῆ θῃ-Γο] ρθη 
8ἃ5 ριοδοῃεα ὈΥ ἴῃς ῥγσορῆεῖ. [Ιἴ 18 ἤθτα [μδὶῖ Ὡ᾽'ῺΣ 15 ἢτϑὶ υϑοά 
ἴη ἴῃς 56ῆβϑε οὗ ἀεαζάερι." --- 7Ζλα: ἑάοις λἀαεέ 2έίαγεά ἐζλε λαγίοζ 

,),ργονι τὼν Οοα ] 15 τὴῖ5 ἴῃ6 ρ»τουηά οὗ τῆς σοπι)ηηδηα ποῖ ἴο 
ταϊοϊος, Γ ΟΥ 15 τῃδϊ ριουμά ἴο ὈῈ ἰουπά ἰαῖοῦ ἴῃ ἴῃς 5ἰδίοτηθηῖ 

ἴπδὶ 2ιγεελίηρ-οο» σμα τυΐπειυσέ τοῦδ πο ζηστο ἕάενι (ν.2).} Ιη 
ἴῃς Ἰαἰῖοσ οδβθ, ὃ Ξὸ ψαύ, ἐπ λα, δῃὰ ἴῃς (οἹ]Ἱονίηρ οἶδιβεβ 

ξαυγηΐβἢ (ἢ 6 Ξυϊείδηςε οἵ [6 τα)οϊοίην, ποῖ [6 γράϑοῃ οὐ οσοδϑίοη. ὃ 

-- Ζάοι ἀαεί ρυεα α ἀαγέοζ᾽' » ἀὶγε τρορ αὐ ζἀγεελίηρ- ἤοον:] 

Ασοορίίηρ ἴῃς δαγνοϑί-τὰ}15 85 ἔσο ἴῃς Βδδ]τὰ σοπητηϊ 5 15γδοὶ 

ἴο ἴῃς 5εινίος οὗ τῇς Βαδίϊη. Ἐν συ ςοἰογαϊΐοη οὐ ἃ ἴοοδὶ 

ἔοξιινα! ἰ5, ῃοσοίοσγα, δὴ δοῖ οὗ ἤδσίοίσυ, ἰῇ ψ θοῇ τῃ6 δασὶοῖ 

δοϊκηον οάραβ Π6Ὶ ρΑγαι ΟΣ δηᾶ δοσορίβ ἰδ ριῆ, 2.4. τ[ὴ6 Πατοι 8 
ἢἶϊγθ. Τῇα 5ϊη ἤθγο 15 ποῖ Ψουβ ὨΙΡΡίης οὐ ἴῃ Ὠἰρῇ ρἰδοοβ,“Ὅαϊ ΟὉ- 

βονίηρ ἃ οὐἱὲ ἴῃ ψῆϊοἢ ἀεραϑίης ἰοηἀδηο 65 ᾶγα δ νου, ἰηκτοδά 

οὗ τἴδοβα ψῃϊοἢ νου εἰοναῖα δηὰ δηηοῦϊθ. [1 ἰ5, ἰῃ οἵπεσ νψοσάσ, 

ἃ (ςἄ56 οἵ ἴῃ6 πηιδίετίαὶ τς. [86 βρί πῖαδὶ "(οἴ, Ζο. 14.639). ἡ 18 
ὈΠΗΘΟΘΘΒΑΓΥ δΔηα ΤΔΥῪ Ὅς οτηϊε(. --- 2. Ζάγεελίμρ- σον αγια τυΐπέ- 

σαί «λα πού ἔπστο “λρι]ὴ Ζεα ζάερι ! (οἴ. 415) 15 ποῖ δὴ δᾶϑῪ 
εχργοϑϑίοη ἢ τῃ6 δ )]6οῖ ἤστα ἱηαϊοαίθαά. Τῇδ σεδαϊηρ ὩΡ 

5 ΝΟΥ Ὠδίσγαὶ δηα 15 ϑυρροτίθα ΌΥ ἴῃ Ῥάᾶγα]]8] ρῆγαβε Ὁ. Τὰς 

ἤοον δῃηὰά ἴῃς ναὶ (ἴῃ6. ρῥἷδος σι  [ἢ6 ῥγθθ5 ἰηῖο ψῃϊοἢ ΟἹ ΟΥ 

νης ἢονεά, οἷ, 70. 233) βίδηα, σοπογοίοὶυ, ἔοσ τἴῃ6 ρταίΐη δηὰ οἱ] 

ΔΠη ἃ νίηθ, ἴἤθβε διοησείοσί ἢ ΜηΠ5Ὺ ποῖ Κηον, 2.5. Ὀ6 Κηονῃ ἴο, 

Ι5γ86], θοῖ Ὀδοδυθϑα 4 ἰδιϊυγο οὗ ἽὐοῸρ8 15 ἴο 6 οχρεοϊεα, ἢ ὑυϊ 
Ὀδοδι56 ΤΠΘΥ ἃγα ἴο Ὀδς οδιτοα ἰηΐο 6χ]] 6." 5 -- 4 κα τΔε πεῖν τοῖμδ 

“λα φέίαν τάεγρι ᾿αε] (ἰ, ΗΡ. 47. Τῆς τεδάϊηρ ἀξ», ἱ{ σοττεοῖ, 
ἰα ἀὰ6 ἴο 5γ86]᾽5 γαργθϑθηιδίίοῃ 85 ἃ Ὠδτὶοῖ : Ὀυἵ (1) [ἢ 6 νεΙβ ἢ 8 

ΦΧ, ο. ᾧ Νον., Μαχ. { Ἀαίῃο, Μδι., Ηἰ., ἔν. εἴ αἱ, 

1 Κα, Ον., ε7 αἱ. 50 48. δ Μδτζγοὶς, ϑίυοϊς, στ. 

τΗἸῚ., ἔν... Νον.- 
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(υ.5.) τεδὰ φάερι, (2) ἐνουυνῇογα οἶδα ἰῇ σἤδρ5. 4-14, [5γϑεὶ ἰ5 
ΒΡΟΚδη οὗ 88 ἦς (1Ποι) οὐ δεν) (γε) (ενεὴ ἴῃ 4} τοῦ, ἴῃ σοτ- 
Ῥαγίβοῃ ΜΠ ἰεγηΐης δη 1 π14]5)." ---4, 71: «λα πο ῥοων ἄδα- 
ἥοης 0 γαλιυελ᾽ή᾽} [πῃ οαϊίηρ δηᾶὰ αγηκίηρ δὲ βδουβοῖαὶ τγϑαὶς 
ἃ Ῥοτγίίοη οὗ ἴῃς ψῖης νὰ8 ἀεδνοῖϊεα ἴο ἴῃς ἀεὶ γ δηὰ ρουτεά ουΐ 

85 ἃ ἰιἰδαϊίοη, [ῃ6 τεϑῖ νὰ ἀγιαηῖ ἴῃ σοηηδοίίοη ψῇἢ ἴπ6 οβδιτησ 
(οἴ. Απι. 25 1 8. 1 τοῦδ). [Ι{{ῃ15 οὐβίοτῃ Ὀὲ ἱπιετχίεσε ἢ ἴῃ 
(ῃ6 ὀχῖ]α, [ὴ6 οἷα οὗ ἴῃ6 ψΊη6 ἴῃ σΘΏΘΓΔΙ Μ}}1] Ὀδοοῖθ πποΐδδη, 

δηὰ {ποσείοσε υηρ᾽θαδίηρ ἴο Ὑδῃνθῇῃ. --- Δ, 2γέεῤαγε ,ογ ἀΐν 

ἠλεῖγ «αεγίβεε:) ΤὮΪ5 15 [6 5: π|ρ]6ϑῖ ἰγοαϊπιθηΐ, δ Πουρἢ 11 το- 

αυΐϊγε8 [6 οσἤδηρε οὗ 3. ἴο 9 (7...) δῃάὰ ἴἢς σοπηδοίίοη 

οὗ ὩΠΤΠΞΙ νι [15 νογῦ 45 οὐ]εοῖΐ σοηΓΓΑΙΥ ἴἰο ἴῃς δοσθηῖς. ἢ 

Τὸ τεργεβοηῖ τῇς βδοσίῆςθβ 85 μηῤίσασίηρ ἴο Ὑδηνθῇ ὃ (οἴ. 76. 6» 

Μα]. 3) 8 ἱποοηδβίβίδηϊ ψ] τ ν. 5 δηὰ ἢ ΟἤΔΡ. 2, ΠΟ 5ΑῪΥ 
ἴῃαϊ ἴῇδγα 514} Ὀ6 Ὧοὸ βδογίῆοθ δ 4]. Τὴ ψοτὰ τ, υδοεά 

οἵ Ἰαγίῃρ ἴῃ οστάδσγ ἴῃς ραγίς οἵ ἴῃς ϑδογίῇῆςε, 15 σοτητηοῃ (ἴνν. ιἴ5} 
6ὅ ἔχ. 4ο" 33, οἵ, 5. 220). [τ τυβῖ Ὀ6 ται επ ογεα τΠδΐ ΞΟΠ ῆςς 
Δηά [εαϑίηρ ὑροη δηϊπλαὶ ἰοοα ἡγοσα ᾿ηϑορασαῦϊα. [[---- 7:17 ὀγεαα' 

“λα δὲ ἤἄξε μώῶὴε ὀγεαά 977 νιοιγηίμρ] 1.5. ΘΓ ἴοσ Ὁπῷ. 7 
8ἃ5 ἴῃς νψὴθ (ΠΥ ἀτηῖκς ἂδπὰ ἴῆς βαϑῃῇ [ΠΟΥ εαὶΐ Μ1]1 Ὅς ἴαῖοῃ 
ψουϊ ρνίηρ τμετεοῦ ἃ ἀπ ρῥογίίοη ἴο Ὑδῃνθη, δηα Ἴοηβε- 

αυΘηΕὮΥ νν}}} Ὅ6 υποσοηβοογαῖϊθα δηᾶ ὑποΐθδη, δηὰ σιῃουΐϊ “ ἴῃς 

7ΟΥ οὗ ἴῃς βθῆβε οὗ ἴπε αἰνίπθ ίανοσ," 50 ἴῃ Ὀγοδὰ ψῆϊοῃ ΠΟΥ 

οαῖ ΜΠῚ2Ι 6 υποϊδδη; ἃ ΜΙ] 6, ἴῃ δεῖ, ᾿κὸ 2. ὀγεαα οἵ 

»ομγηιρ, 1.56. ἴ[ὴ6 Ὀτγεδᾶ δδίθδῃ αυσίηρ ἴῃς ἀδγς οὗ τηουσηπρ 

ἴογυ ἴηες ἀεδά (Νιυ. 19.2), οὐ, Ὀεῖΐζεσ, ἴῃΠ6 Ὀσγεδά υδϑεά «ἵ ἴδε 

[ΠἜγΑὶ ἔεαϑῖα δηα Ὁγοόκεη ἔογ ἴῃ ἀδδά (οἴ. 6. τόῖ Ὁὲι. 26.2.4 
ΝΟ ΒΙΤΟΠΡΟΙ ἱπΡΓΟΘΘΙΟ. [ῸΓ ᾿πΠΡΌΓΠΥ οουἹά πᾶνε Ὀδεῃ ἰουηά; 
δΔηα γεῖ 4}1] Ὀτοδὰ δαΐθῃ ἴῃ δχὶΐα Μ11 Ὀ6 τυ ΠΏΡρυτζα. --- ΑἽ7) τοἦσ 

«Ἐν. 

Ὁ Ο΄. Οοτῖ, ΖΔ 7. ΧΧΙΝ. 401 ἢ, ψῆο τοὐδοῖς ν5.4 βδῇῃὰ ὅ ἃ5 ἃ ἰδῖεσ δ ϊποη ἴοσ ἴῃς 

ζο]οννίην τεδβϑοῦβ; (1) ἴῃς αἰβισυ υ οὗ Ἔχρ δι πῖηρ ΔῊΥ ΓΛ (ν.Ὁ) 85 οοπλίηρ ἴτοπι 

Ηοϑδϑοα, 5ἴπος ἰξ οσαπποῖ ἀδηοῖε (6 ἴδτηρ] αἱ [θγυβδίθπ), δη ἃ ἴἤοτα ννὰ5 πιογὲ ἴμδῃ 
οὔα ἰεπρὶα ἰῃ Νοσχίῃ ϑγδεὶ; (2) ἴἢδ656 νεῖβεβ Ὀσοακ (ἢ6 οοπποοϊΐἼοη; (3) ἴδ 6 

ἀο ποῖ τοῆσδοϊς 16 ϑεπεῆπιοηϊ οὗ Ηοϑρδα᾿ 5 {ἴπ|ὸ, Ὀπὶ τἴηαἱ οὗ ἴ[Ὡ6 ᾿ευϊεγοηοπιο 

Ῥετίοά; (4) 1Πεγ τὲ ἱποοηβίβίοηϊ ἡ νϑ.1-3, Μαγίὶ τηδῖκο5 4. ὅ Ἰαῖο, 

ΤΟΝ. νης ἢ ἴαῖκος τῃἰ5 ννογὰ ν ἢ ναὶ ἔο]]ονν5. ᾧ 8ο δ9 8. 
Ι ΜΝ ΈΒΘ. .56γ»1. 222 ἔ.; ὅ1. Δ δ. 140 ἢ, 

4 Βοβ., ΗΙ., Εν., Ηά,, δ5ϊπ|., Κα., Νον., Μαπὶ. 
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εα’ «λα ἐφῆάς “λε»ιδείυε5 ΤῊΣ Ἰάθα οὗ οἰθδῆηθθθ δηᾶ υὑποΪθδη- 
Π655 15 ΨΕΙῪ Οἷα ; ἰξ 15 ἴο Ὀ6 σοηῃηδοϊςα οἷοβοὶν ψ τῃ6 Ιά6ᾶ5 
οἱ δηοδϑδῖου ΨΟΣΘΏΡ δηά ἰοϊδγηϊϑη, δῃα 15, ἴῃ ἰδοϊ, ΟὨΪΥ δῃοῖῃοσ 

ΠΑΠῚ6 ἴοσ ἴαροο ;" δηά ἴποσα 15, [μογείογο, ποίησ ἴῃ [ἢ15 ἴὸ 

Ῥίονε τῆς οὔὐβοσνδῆσα αἵ [(ἢ]15 [ἰπ|ὸ οὗ ἴῃ6 1 νιοὶ οὐ. --- Κ᾽ 

ζἠεῖ» ὀγεαά τλαΐ δὲ ομέν 7,90,7 ἐλεῖγ ἀωηρεγ) Ἰηβιθδα οὗ ἴῃς ἀοιυδὶςα 

Ῥύυγροβα ἰηνοϊνοαά ἴῃ οαϊϊηρ 85 δεγεϊοίοσθε, νὶΖζΖ. ΨΟΥΘΠΙΡ οὗ, ΟΥ 

ΠΟΙ. 1, ἴῃς ἀοϊΐγ, δηᾶ 5διἰϑίδοοη οὐ ἀθϑῖγο ἴοσ ἰοοά, 

ΟἾΪΥ ἴῃ6 ἰαδίῖοσ 5341} ον εχίϑί. ΑἹ] (δὶ ννᾶβ ΠΟΙ δηᾶ ϑδογεά, 

411 τῃδὶ νὰϑ ϑριγιίυδὶ, ν}}} ἤανα αἰβδαρρεαγοά. Τηΐδ 15 ἴπ6 ἰά68 
ΜΠΘΙΊΠΟΙ γα τοηάοσ ὈΣ ,0» ζλεηισοίυές, οὐ 20» Ζἀεῖ» ὀεΐν,ἱ οἵ 
,ον ἡλοῖνγ αἰξείγε οὐ ἀμρρερ ξ (οἴ, αἰ5ο 15. 295 325 5. 62 τοῦ). -- 
“1 «λα ποὲ ἐοφιό ἑμίο γὙαλευελ"» λομ5ε} 1.6. ΔῺΥ οἷασθ σοηῃβεοταῖεά 
ἴο Ὑαηνθῇ, ς.5. ἴῃ6 ἴογρ]6, ΟΥΓὁἨ ἃ δἰρῇ ῥ]βςα. ---8. Ζάεν «λα ποῖ 

πυεῖ ἐπ ὅδ ἑαπά 97 γαλευελ ΤῊΪϊ5 15 ἴῃς. δχρ]απαίίΐοη οἵ ἴῃ6 
αἶγα ἰῆγεαῖϊ ςοηϊαϊηεα ἰὴ νβ. 5; [Π6Υ ν}}} 6 σοτῃρεὶϊεὰ ἴο 
δΔρδηάοηῃ {πεῖς ἤοπλα ἰδηά, 2ε πα 97 γαλευελ. ὙΤὮϊ5 ἘΧργοβϑίοῃ 

ΤΉ 5065 ἴῃς ΚΟΥ ἴο 8η υῃπάἀοχείδηάδιηρ οὗ ἴῃς Ο. Τ. τε] σίοη ἀονῃ 

ἴο ἴῃ6 οχῖϊθ. Τῆς οἱά Αταῦὶς {τῦ8] σοησορίίοη οἵ Οσοά, ἰηνοὶν- 

15 Οὐ ἴῃ6. οἣδ Ὠαπά 4 Ὀο]ϊεῖ ἴῃ [6 ῥοσβθοηδὶ τυ οὗ σοα νῇῃϊοἢ 
ΟΡΡΟΞβ65 ἃ ἰδ ῃάθηου τοναγαὰ ῥδηϊῃείβτω, δηά οἡ ἴῃ οἴποτι, ἃ Ὀε τοῦ 

ἴῃ ἴῃ6 ἀοΥ δ5 δὴ δρϑίγαοϊ τορσζοϑθηϊδίίοη οὗ ἱγγθϑιϑη 0] 6 ῬΟΥΝΟΙ 
Δηα ίογοε, ψῃϊοῇ ψὰ ορροβθὰ ἴο ροϊγιμείβηυ, ἀδνοϊοροα ἰηῖο 

ὨΘηο οἴη) ΟΥ ὩΊΟΠΟΪΔΙΓΥ, δοςογάϊηρ ἴο ψῆῃϊος ἢ δδοῇ παίϊΐοη δὰ 

1ῖ9 ονῃ ροὰ ((μειμοϑῇ, ἴῃΠ6 ροά οὗ Μοδῦὺ ; ΜΙίϊοομι, ἴῃς ροά οὗ 

ΑἸρτηοη). [ἢ [ἢ 5 ὰὺ Ὑδῆνο ψγὰ5 ἴῃς ροά οἵ Ιϑγδεὶ (7. 113). 
ΤῊΙ5 νὰθ ἃ ΜΟΥΘΩΙΡ οὗ οἠδ ροά, Ὀυϊ 4150 δὴ δοκῃπον]εάριθηΐϊ 
οὗ τὴς οχίβίθησα οὗ οἴμοσ ροάς ἴοσγ οἵδοσ ἰδηάς δηᾶὰ ρβορίδββ. 
ΑΒ οΟἶδασ Ἵοᾶδ865 οἵ [ἢ15 Ὀο]ϊοῦ, οὗ, Ναιηδη τῇς ϑγγίδη, νῇο ἴδϊκθ5 

Ὠοῖηθ δασῖῃ ἔγτοῦπὶ Ῥαϊθϑῖίηθ οὐ ψῆῃϊ ἢ ἴο ψοσϑῃϊρ Ὑαῆνεῆ, νῆο 

δᾶ οὐτεά πίπι (2 Κ. 1) ; τῆς Πϊρηϊ οὗ ]οπδῆ, ῆο 1πουρῆϊ ἢς 

ςουἹά 8 Θβοᾶρα ἴῃ6 Ῥγεβθῆσα οὗ Ὑδῆνει (Τ1οη. τ); δπὰ ἴῃ6 

(θο]ηρ οὗ Πενία ἰμδῖ ἴῃ Ὀεὶηρ ἀσίνθη ουὖἱ οὗ Ιϑγαθὶ ἰπῖο δηοίῃοσ 

(ΙΓ δι. ΟΥ 1. 481-2:87; ΝΕ. «δεν. 446; Νον. “Ἵγελ. 11. 275 ἴ.; ΒδηΖ. 
“Ἵγελ. 478-484: 6. Α. δ5ἰπιοοχ, 58. 1. 8421.;: Μαίίῃες5, 7.7. ΧΧΧΊΙΠΙ. 293-318; 

δηὰ οἴδποτ ᾿ἰοταΐυτα οἰϊεα ἴῃ τὴν δ ἐξείζν Ἐλενιεηέ, είς., τὴ ΕἾ, 

ἘΜδᾷ., ὕπιὈ., Ηά., Κα., ἐε α΄, ΤΕν. ᾧ ΗΙΪ., ΟΒε., Νον. 

 ΝΝΈΞ. }νοῤῆ. κ41.; 5πὶ. Δ εἰ, ττΆ ἢ; Θοδυ Σ, ΖΑδοί. 1. 176 Ε΄. 
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Ἰαπὰ ἢ νψὰβ Ὀείηρ ἰοσοθα ἴο Ἰγδηϑίεσ ἢΐ8 ψΟσϑἷρ ἰοὸ ΟἴΠοΙ ροαϑβ 
(ι 8. 2639), --- 82 Ἐῤλγαΐνι λα γείμγη 1. Ἐ 6 »}7] ΓΙ. οὐ 8} 
ΤῊΪ5 Γαίδγεηοα 15 ἢοῖ 5|ΠὩΡΪΥ ἃ “ἴγρε οὗ ἴπε ἰδηὰ οἱ ἼσδρΌνιν," 

Αϑϑγτία είς ἱηϊοπάθα δηδ ἀδοιρῃαίϊθα τῃυ5 85 ἃ πεν Ἐργρι." 
Τῆς δοϊ 15, ἴῃδῖ αἱ (ἢΪ5 {ἰπ|δὸ [5γδθ] γψὰβ δεΐνεοη ἴνο ρτοδί 

[ΠὨγϑαϊθηΐηρ ροναῖβ. [11 15 ποῖ γεῖ οοσίδίη ἴῃ [6 ῥσορῇεῖ᾽ 5 τηϊμὰ 

ΠΟΙΠΟΥ Εργρί οὐ Αβϑϑγγία, οσ Ὀοΐῃ, 5}4}} Ὀ6 ἴῃς ἀρθηΐῖ οἵ 5γδθ}5 
ΟΧΙ]θ. Βοίἢ ἃζα ἰὐσδῃηϊζίηρ ΟΥΘΓ 6. Τοναγά Ὀοῖἢ ἴϑτδ6] 1θδῃ5 

(οἴ. «18. γ1.1), Τίπια ΜΠῚ ἀείοσγλῖηθ ἰἢ8 55:16 τόσα αἀεῇβη,Ε ]Υ. --- 
Απά ἱπ Ατεγγία ἐλεν τλαΐ κα τυλαΐ ἐς μπεαμ) Εἴ. ἘΖ2. αἷς 
Τἰνίης ἰῃ ἃ ἰογείρῃ ἰδηά δηᾶ δαϊϊῃρ παῖ ψγὩ]Οἢ ἰδ ἈΠΟ] ΘΔἢ ἅτε 

ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ5 ἰοσπ58. ΤΏΘ 5ἰτυδί ἢ 15 ΠΟΥ͂ Βαυδγοὶν Ὀεδέίοτα τἢ τι. 

Ῥογῆαρϑβ ἴΠῈγ Μ1}} σοηβίάογ (οἴ. 68᾽5 δἀάϊ[ι᾽ϊοη ἴο 83). --ὅ. Ἡλαι 
τὴ γε ἄο ομ 2ῴ6 (αν οὗ α ,εεἥυναϊ7)] ον Μ|}} [ῃ6 ϑαρδίῃ δηά 

τὴς ἀδγ οἵ ἴῃ6 ΠΕ τΏοΟη Ὀ6 ΡΓΟΡΟΙΥ σα] γαϊεα ὶ ον, 1παδοά, 

Ψ]1 τοΥ 6 ΤοἸε ταῖθα δὲ 41] ἴῃ ἃ ἰοτγεῖρῃ ἰδηά, νῆστο Ὑδῆνθἢ 5 

ΒΔηΟΔΙΪ65 ἀο ποῖ οχίϑὶ ὃ Τῆσδα ἄδγς ψογα ἴῃ στοαὶ ὅδγς οἱ 
Ττα]οϊοϊηρσ, τεουστηρ ΘΕ ΚΙΥ δηᾶ τῃοητῃ]γ.7-- ΟΣ ὁπ 226 ἀα»ν οἵ 

,κασηηρ το γαλιυελ) ΤΏ Π νὰ8 ἴῃ6 ρτοαῖ ἢαγνεϑῖ ἔδαϑι ᾧ (οἵ. 

: Κ. 83 1283 7ὺ. 211} ΕΖ. 455  (Ἡ. 58), Δηά ποῖ ἃ ρεῆεσγαὶ ἴετα 
ἴοσ 411] [δαϑῖβ δηα ξΞυποηυτηουβ Ἰἢ ἽΝ. ὶ ---Θ. 20γ δελοίαὶ ἐὰξ᾽ 
τυ ρο 10 .4.::γγ14] ΤῊΪϊ5. τϑδάϊηρ || (7.5.) τε] ονοβ ἵνοὸ αἰ βηου Π 65: 

(1) τε ἀὔρβϑθηοθ οὗ ἃ σοίδσεῃος ἴο Αϑϑογτία ἴἢ σοῃηθδοίίοη σὴ 
τῇς τηρηϊοη οὗ Εργρί; (2) ἴπμῃε σοηίυδίοη ἱηνοῖνοα ἴῃ ἴῃς 

Τοπἀοτηρ οὗ ἴῃ ῥσγεβεηῖΐῖ ἰοχῖ, δεν τυἱδ ρο ἥονι 2ὼὲλ6ὲ ἐξυαςέαδοη, 
ἦ.ε. ἴον ψι ] ἰδᾶνὰ {πο ὶσ ναϑῖθα ἰδηά ; 4 οἵ ζλεν τυΐϊ δ οὐ λμηρεν,"" 

ΟΥ γέα, {7 δεν αγέ ροπό γον {ἦε γμΐρις, Τ7 ἃ Ῥτοίδϑίβ, ---- 4}} οὗ ψῃϊοῦ 

ἀδϑοῦα ἃ ἀεραγίυσε οἡ δοοουηΐ οὗ αἀεναςίδιοη, ταῖθοσ τῆδη ἃ 

ἀεροτίατοῃ. [1 --- Εργλέή ραζλογίπρ ἑάσνι, Μ|εριῤλίς δμγγίηρ ἐλε»ι]} 

Ἑδρὶ ἃ βἴσοκοϑϑβ 1η ἃ ρίοῖαγο, [ΘΠ ΌΠΟΠΔΙΪΥ Ἰεἴξ δοτηο νῆαῖ ᾿Ἰηἀοἤηϊϊε.5 ὃ 

Ιῃ [15 ἀεβοτριίοη σοΐίδσθησα 15 τηδάθ ἴο ἴῃ6 Ὠυτηθσοῦβ δηα νϑϑῖ 

Ὀυτ4] ρτουηᾶς οὗ Εργρῖ, οηδ οὗ ἴῃς ἰαγρεϑῖ Ὀεὶηῦ δὲ Μειῃρῆἢϊβ. 

Μειρἢΐβ οσουρίοα δὴ ἱππροτίδηϊ ροβϑί!οη οὐ ἴῃς ΝΘ, 4 β9ῃοτγῖ 

ἀϊδίαηςς δου οὗ Οαῖτο, νἤοησς 1 ςοιμτηδηἀοα τῃ6 νος οἵ 

Ἐμγρί, οὗ νψῃϊοῃ 1 ψὰ8Β 16 τηοϑῖ ᾿ωροτγίδηϊ οἷ ἀστὴρ ἴῃς 

.Κο, Ἐ 566 τὴν γέεεν Εἰονιεμΐ ἐπ ἐλς Ο. 7.. Ὁ. οὔ. Τ 51... Νον;. 
ᾧ Κε. ! Ννε., δον. “,(μδ]., Βαυεσ. φ Κὶὶ,, ᾿αἴπα. Ἡ Εν... ᾧ 357 ὁ. 
Ὡ Οὐ. δύ Μασῖιὶϊ οτι. Γ ὙὝΌ 85 ἃ ἀουῤδ]εὶ οὗ Ω ἢ. 
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τοαῖος ρῬατί οἵ 115 δχίβϑίθηςβ. " --- λίε ίζες ἱμλογίδηρ ἐλεῖγ ῥγεεσίοις 

ζἀλίμρε 97 εἱυ6γ7} ΑἸοῖδεῚ οἷά οἵ ἴῃς ρἱοίαγε ; οἷ, οἱδ, Τα Ρ]υταὶ 
ὙἼΒΠΌ 156. ὑγοῦδὈΪγ ἴο Ὀ6 τοδά. ἡ ΤΗϊς ἢᾶ5 Ῥδεηὴ ἴάκεῃ: (1) 85 ἃ 
Τείδγθηος ἴο ἰάοϊβ οἱ 5ϊνεσ; ξ (2) 85 πιεδηΐϊῃρ [γϑᾶβυγο- ου565 

ΟΥ Ραΐδοθϑ; ὃ (3) 85 ἃ Ὀ͵ΓΌΡΟΣ δηλ: (4) 85 σοῃηθοῖοα ἢ 

ὩΩΡΏ, δηὰ τηδδηΐϊηρ “οἡ δοοουηΐ οἱ ἰοηρίηρ ἴοσ τη εὶς δνοσ." ἢ 

- Ζλογης εογεῖρρ με 5 “λεῖγ 5] ΓΟ. 15. 2413, ΤΠ οῖσ ἀνε] ΠἸηρ5, 
Ὡοῖ [ΔΌΘΙΏΔΟΪ65, ΟΥ Ὁ]4 65 οἵὐἠἨἁψοσβῃὶρ (οἴ. ΕΖ. 1616), --Ἴ. Ζ7ῆε ἠ4γ)ς 

97 υἱδίία ἥοη τοῖν ἐονπθ] ΤῊΘ ρογίεοϊ 15 ὑσορῃεῖς ΤῊΪ5 δηὰ τἢς 

(Ο]ονίηρ Ἰἰης 1611 ννῃδί 11 15 ἴηι 15γδ6] 5}.4}} Κηονγ, ΟΥ Ἔχρϑυθησθ. 

-- 724 ἠαγε οΓ γεεογιῤόηδε τοῦδ ἐορῃ6] ὈΡΦ (οἴ. 51 Ὁ}1}8γ [οσηδίίοη 

ἴπ ῸΒ, ὈΊΡΠ) 5 δῇ δρϑίγαοϊ πουῃ, ραγα] δὶ ἰῃ τῃουρῆι ἴὸ νέα δορ 
(ΠἼΡΟῸ),"" δηά ἰ5 ἤδγαάϊν ἃ οἷδὺ οὔ ἴΠ 6 ῬΊΓΌΡΘΙ ἡδῖῃς 5}4]] πη}. 7--- 

ἡ εγαεί σα μοι 1ὶ 15 Ὀεῖζοσ [5 ἴο σοηηδοῖ τἢἷ5 οἶδυβα ἢ 
ἴη6 Ρῥγϑοθαϊηρ, Εἰ ἴδῃ ἴο τῇᾶκα 1ἴ ἃ ρδγθηϊῃοῖῖοδὶ οἶδυδε δηά 

σοηηθδοῖ ἃ ἢ ψνῆδὶ [Ο]]ονγβ, 55 Ὀοϊηρσ υηδοτγβῖοοά. 88 --- Α΄ ,ροοὴ͵ 

,λε 2γοῤλοέ, ν»ιαά, 26 γνιαθρ οὗ “217γ1}] Ὑνο ἀποογίδίιϊθ5 οχὶϑί 

Ποῖα: (1) [5 [15 ρῆγαβε (4) ἴμ6 αἰτγοςοῖ οὐ]εοῖ οἵ Ἰν Ὁ, “.Ζ. Ιφσδεὶ 

504}} Κῆον (141) ἴΠ6 Ῥσορῇῃεῖ 18 ἃ ἴοοὶ, εἴο., 1[ἢ15 δηϊτγα οἶδιβα, 

ΠΊΠ .ς. 90, Ὀοίηρ ραγθηιῃοῖίοαὶ, δηά τῃ6 (ΟἸ]οννίηρ κὉ 5 ὃν 
ἀδροηάιηρ ὑροη ἸΝ ; {||Ποσ (6) ἰ5 ἴῃ 6 ρῆγαβε ᾿πάδερεηάθηϊ οἵ νῃδῖ 

Ῥτεοδάθβ δηά ἴο δα ἰακθὴ ΟἿΪΥ ἢ δὶ ἰο ]ον5 ἡ 4“Πὀ (2) Τῆς 
ΟἴΠΕΟΙ αισδίίοῃ σοησΘΤ5 ἴἢ6 56 ῆ8586 ἴῃ ΜΏΙΟΠ Ν᾽) δηὰ ΠῚ ΤᾺΝ 

ΑΙ ἴδίκθη, Ὑῃοῖμογ (4) οἵ ἴΠ6 ία]ϑδε ὑτορῇῃθῖβ, νῆο πᾶνε ἀοϊυἀδά 
[ὴ6 ῬΘΟΡΪΘ ὈΥ 1Π6ῖ, ῥσεαϊοϊΐοη οἱ ῥγοβρο τ δΔηα ἃσὸ ΠΟΥ͂ Ποη- 

νἱοϊεα οὗ (ΟἸΪΥ δῃηὰά τωδάβ ἰὔϑδηθ Ὁγ ἴῃς αἰνίης Ἰυαάρπιοηΐῖ; 
οὐ (6) οἵ πιὲ ὑσορῃεδῖβ ὁ 7 ὀ Αραίηϑι τῆς ἰηϊοεγργείδιοη οἱ δε 

ΡτΟρἢεῖβ ἰζ πᾶν Ὀ6 υγροά ἴμᾶὶ ἴῃε τε γΠῚ5 “ [οο],᾽" ““τηδαπΊΔη,᾿ ἅτε 

ποῖ ᾿ἶκοὶγ το ἢᾶνε Ῥδθὴ υδεα Ὀγ ἴῃ6 Ῥδορὶα οἱ [αἰϑδθ ὑσορῃδῖβ ψῇο 

δά Ἰεὰ τῃδπὶ δϑῖγαγ (Οτε]]), ἴμαὶ ΠΥ ΤῸΝ τουδὶ 6 υϑεὰ οὗ ἃ 

{ΓῸΪΥ ἰηορίγοα ρτορῃδῖ, ποι τ ϑιη ἀὴρ ΜΙ. χ', ἀπα (ῃαδὶ ν.5 5υ}- 

ΦΘ 66 ατί5. “" Μειρἢ 5," 22., ἀπὰ “ Νορἢ," 8.8., γ ΝΝ. Μ. Μά]. 

{ΗἸ., Ννε., Νονν. [ Φ. Ή Ννε., Μασγίὶ. 

1Η4695., Ηἱ. ΝΝε. “ Μασζοῖκ, οβ'ι Φ νν6., Οὐ. ΟΑΚ.., Νοῦν. ἐσ αἱ. 

ᾧ Ζ,, [εγ., Εδ., Κὶ. νὰ, ὦ. “Κι, ννὰ. δ᾽ ΖΦ, Μδζγοκ, Ηἰ. 

ἢ! δ, 7ετ., Κι. Εδ., Ματζοῖς, Μαιυ., Ηἰ., Βαυεσ, οβ., νᾶ. 
{{| {7π|}., 5΄πι., (Πα., Οτ., Νον. 

0 Κὶ,, ΑὐὈαΙΌ., Ματοῖ, Παῖς, Εοβ., Μαι.,, ΗἸ., Ηα,, Κα. 

ἨΤΊ Ἐν. πιῦ., δίπι., ΟΒο., Ν ε., Νον., Μαχγῆ, 
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Ρογῖβ β(ΤΟΏΡῚΥ [ἢ 18 ἱπιουργοϊδιοη ἃ5 ἃ Ώ0]6. Τῇδ ϑθηΐδθηςς ἰ5 
ἴο 06 ἴἌκοη ν ἢ Νοννδοὶς ἃ5 ἃ αιοίϊδίίοη ἴτοτλ ἴπ6 τηουτἢ οὗ τῃ6 

Ῥθορὶς (οἴ. 6 15. 285.,.5 ὍΤΠΘ6 ρῥτορῇὶι 866 18 ἴο 5847: Ὗοιυ, 
[6 Ρεορῖθ, ταδἰηϊαίη, ἄἀο γου, ἐμαὶ ἴῃ6 ῥγορῇδι ἢδ5 Ὀθοοπλα ἃ 

ἴοοϊ, δἀῃὰ 16 πηδῃ οἱ 5ρ τ 4 τηδάιηδη ὃ [Ιΐζ 15 {Π|Ι6, }ι5ῖ 45 γοῦ 

88Υ, δαῖ ἰεάγῃ ἴῃδὶ [ἢ15 σγθαῖ οδ᾽ δι Ὑ ἤᾶ5 σοὴβ ὉΡΟῚ ποτὰ 

δεεαμδε 97 2 ργεαζηξες 97 ἐλήμε ἐμίφμιν απα 26 ργεαίγιεες ΟΣ 1} 

σα] 1ἴ 15 15γ86}᾽5 ἰῃ ψαὶϊν δηα βη (δαορίϊηρ Ἀυθδη᾿5 βυρρεβύοῃ 

ἴο ϑυδδιιαῖς ΠἸΝΌΓ, 512, ἴῸΟΥ ΠΌΘΦΘ) ἴπαὶ ἢανε ἀγίνεη τηδᾶά {δῃ6 

ἸηΒρΡΙγεαὰ τηθϑϑθηροῖθ οὗ δῆνθῃ. ΤῊϊ5 βδάὴθ ἱπουρῃϊ 15 811ρ]}- 
βεὰ ἴῃ τῇς (οἸ]ονίηρ νεγ568. --- ὃ. ΤῊϊθ νεῖθε 15 δἰπηοβδῖ ἢορε- 
Ιεβϑὶγ οοηΐυδεά. Τῇ τοῖς ἱπροσίδηϊ βοϊατ]οὴ8 Ὀγοροβαα γε 

[η6 (ΟἸ]ονηρ: (1) Φάγαϊ»ε'» τνακάνμιαη, ἀῤῥοϊμίκα ὃν »γν σοί, 

ευε 26 2γοῤεί----ὦ 7οευζγς “μαγέ ἴς 15 αὐ λὲς τυᾶγς;,; Τ τῃϊς 
Ἰητογργθίδιοη ἱνοῖνεβ ἴῆς τοδαϊηρ οὗ ὩΨΘ [ῸὉΓ ὮΡΣ, ἃ Ὁ δανίηρ 

ἀτορρεάᾶ ουὖἭἱ αἴον ὩῸΝ; δηὰ υ865 ἴῃ6 νοσγαὰ ““ννδιίοδῃ ᾿᾿ 85 ἴἢ 
Τςε. 67, Τῆς σϑϑαϊτ 15 ἃ ϑθῃΐθησα ρίνηρ δὴ Δρρσζορτγίαϊα τπουρῆϊ, 

Ὀυϊ 50 ᾿ἰῃνοϊνεα ἴῇ ΘΧργοβϑίοη 8Ἃ5 ἴο τῆᾶκα ἰ νεῦῪ ἀουδτῇι. 
(2) Ζρλγαϊνι σεῖς 26 τον το νῖν Οοά, 2:6 φγοῤήδξέ ἰς α 
7) ρευάνγ» “παγὲ τῴοπ αὐ ἀὲς (7εγαφί᾽ 5) τυαγε. 1 νατιαϊίοῃς οὗ 
115 ἰπιετργείδιοη ἅττα ἴσο: (4) ΕἸΡῃγαϊπι ἰᾶγβ διωυβδῇ δραϊηβῖ 

[6 Ρϑορὶβ (Ὁ) ἰπϑιοδά οὐ 89) οἵ νη Οοά ;:8 (δ) ΕΡἈγαὶπιὶ Ἰοοκβ 
τουηα δρουϊ ουϊϑις οὗ (ανγᾶν ἴγου}) τὴν Οοά (ἰοτ ἐοτγεῖρῃ Βε]ρ) ;!} 

(ῶ Ἐρῆῃγαϊηιην ἰοοῖκβ δῇδσ. ριορἤθδοϊεβ ἰη δάάϊτίοη ἴο ἴἤοβε ἴσοπι 

ΤῊ Οοά. 4 (3) Φρλγαῖνι ἐχῤεεῖς ἀεί γον μι») Οοα, δ" ἰτεαῖϊηρο 

ΓΙῸΣ 85 ἴῃ Ρϑ, κὃ ΜΙ. 77 1,4. 417, δῃᾷ ὩΣ 85 ἴογ ὩᾧΡΏ (οἴ. 70. 25). 
(4) 7Ζλεγε ἰς λον ἢ τἦΦ τναϊελγαη ἐπὶ τὼς ἀομδε οΥ δὶς Οσοά; 
τε γοῤὝεῦ ( πα) τὰς σπαγές οὗ τὰς “τυ οπ αὐ Δὶς τυαγς. 1ἴ 

ΤῊΝ. ἰηϊογργείδίοη ἰηνοῖνες σοηϑί ἀογαῦ]6 σἤδηρε ἴῃ τῆς ταχῖ, νἱΖ. 

(α) ἴῃε ἰτδηβίεσ οὗ ΠἸΘΌΦΌ ἴτοτῃ ἴῃς ἐπά οἵ ν.7 ἴο [ῆ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ 
νδ; (δὴ τῇς οτηϊβϑίοη οὔ ΣΝ συ ὈΠῸΝ (οἴ. Ευδθαπη᾿ 5 Ξυρρεοβίίοη 
ἴῃαϊ 1ῃ656 νοτγάς βἱοοά οτἱρίηα!ν ἴῃ οσοπηδοϊίοη πῃ ὈΝΣΣ Ὁ 
(ν.ἢ ἴῃ τηϊ5 ἔοσπι : ἸΌΝ ὉΣῚ ὉΠῸΝ ὋΝ ΧΦ Ὁ, τἰῇ6 ἜΝ Βανίηρ 
ἀτορρβά ουῖ, ὩΌῚ Ὀεηρ ἴοσῦ 9) ; (ὦ ἴδε οπηϊϑβίοη οἵ ΠἸΘΘΦΘ ἴῃ δ᾽ 
8ἃ5 .56]655 ταροι τίου ; (47) ἴῆ6 ἸΓΔΉΒίοσ οὗ "κ 33 ἴο ἔΌ] ον ΠΕΣ, 

. ((, Ἐν., Οοτῖ, Ννε., (ες. ᾧ Μίςἢ. 4“. Ηὰ. 
1 (ἢ ε. [[ ϑίτυιδηβδα, ϑ΄π|. ἩΓΝον. 

ΟΑΞΒ.; οἴ, Εν. ὕπιρ., Κε., Ος. 4 Ὀδίῃο, Πὶ, 
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-- 411 1τ}15 ἀϊδβογάθσ δείῃρ ἄχε ἰο εβογίβ ἴο σεβίοσα ἴῃ 86 πηθδηΐηρ, 
ΜΏΘΩ ὉΥ τηϊδίακε ΠΘΌΦΘ ννᾶβ ρἰδοοά αἵ ἰῇς δηά οἵ ν.ἷ, ᾿πϑῖθδά 

οὗ τῆε Ῥερίπηίηρ οὗ νδ, ὙΤῇδ ρδγδ] θ᾽ δὰ ἰ5 ρῬογίεοϊ, δηὰ τῃς 

5686 ΘΧΟΘΙ]οηῖ."'͵. 1 ἀδϑῖγα, ἤονανοσ, ἴο βυρσρεϑὶ ἴῃς (ο]]ονηρ 

ΔΙΤΔΏΡοΙ Θηΐ, ψηϊοἢ τα θῖθ ὑπο ϑβασΥ σογίδιῃ ΟΠ βϑίοη5. δηά 
σἤδηρ65 ἱηνοϊνοά ἴῃ Νονδοῖκ᾿β Ἰπτογργοίδιοη: ΖΦ πρεν ἐχίεές τρτυ- 

αγεάς Ἐρλγαϊν"ς τυασϊελν»ιαν, 2.6 γοῤἧεί (πα) τὰς σπαγες 97 2τ'ε 

,)7οτυΐν ἱπ αὐ λῖς τυᾶγς; ἐμ 126 (ν67}) λομδε 977 ἀΐς σοα ἐἦεν ἀρ 
,)»»γ λἕνι α ἄἀδοῤ 21:1] ΤῊΝ Ἰηϊεγρτγεϊδι οη ἰο ]ονν5 Νοναοκ ΟἿΪΥ ἴῃ 

τδηϑέοσστιηρ ΠΏ το ἰῃ6 οπὰ οἱ ν.ῖ ἴο ἴῆε Ῥερὶπηϊηῦ οὗ ν.ὅ, 
Δηά ἴῃ ἴπ6 ουγίβϑίοη οὐ ἘῸΝ Ρ. Α ρτεροβίοη, Ὁ οὐ Ὁ}, τηυϑῖ 
Ὀ6 ἰηδεγίθα. [Ι{ δαορῖβ ἮΥδ δυδβοη 5 βυρρεοβιίίΊοη ἴο ροἷδοθ ἴΠ6 

ἢτοῖ ἴνο ψογάβ οὗ ν.ἢ, ἸΏΓΣ ἸΡὩΣΣ, δ τὴς δηά οὗ ν.Ὁ, ρἰνίπηρ ἴδ πὶ 

ΔΏΟΓΠΘΙ Ροϊηϊίηρ. ὙΠῸ [ἢ]5 ἰπιεσρτείδτίοη νι ϑυρρίειηθηῖβ ν., 

δααϊηρ ἴἤσγεθ Ὄχργαβϑίοῃβ, οἱ νηοῦ τη 6 ἢγθι 15 ἴῃ 6 5] πΊρ]ςῈ 5ἰδῖθ- 

τδηΐ, ἰῃ6 βεςοοηά δηά [πἰγτά ροείοδὶ ρῥἱοίαγεβ δηὰ {Π] 5 γαῖ! 5. 
ΤΠῈ ψαϊοῃπιηδη (οἴ, ΕΖ. 3175.) οἵὁἩ ΕΡἢτγαΐτα τηθεῖβ ρεσβθουϊοοη οἢ 

ΘΥΘΙΥ 5146 ; ἔον]οῦβ ϑΏΔΤαβ5 σοΙηρᾶ85 δῦουϊ ἴΠ6 ῥτορῇῃοῖ; ἃ ἄδδερ 

Ρἰζ 5 αἱρρεά ἰοσ ἢ ὄνθὴ ἴῃ ἴῃς ἤοιδε οὗ ἢἰΞ αοά. Ἡδουβε 

ΠΕΓΘ, ἃ5 ἴῃ ν.ἰδ, χης (Ἰδηδδῃ. --- 9. Ἂς ἐπὶ 126 ὅαγς οὗ Οἰόεαλ] 

Α ρἷοββ ἥοτη τοῦ; 7 εσγε ἱποοηῃβιβδίθδηϊ Ῥεοδυβα ἴπΠ6 τῃουρῆϊ Ὠδς 

ἴο ἄἀο ΟΙΪΥ ψῇ ΕΡΏΓΑϊ 5 ροτβεουϊοη οὗ Ὑδῆν ἢ ̓ 5. Ῥτορῆεῖβ ; 

οἴ. 70. το. 5 γοδ "ο.--. 27 τοὶ γεριεριδεγ δεῖ» ἱἐπίφιίν, ἀφ τοῖξ 
σἱεῖ! {λεῖ» οσἰπ} ΔῊ ἰηβογίίοη ἔσο 8.5, ζ 

1. Ὀυτῦκ] ΙΓ τεϊαϊπεὰ τ ἱπί, δΌβ. οὐ σορτ. δος. τὶ πορτ, δἰ μβουρἢ οἵ 

ἀϊθετεηϊ δἴομῃ; Κῦ. 329 ἃ. Ἐρογτ βἰπαῦ οα565 οἱ σοτηἰπδίίου οὗ ἀϊβετειϊ 

βίθσωβ, ὕ., ΖΦ. 9., 10. 2232 95. τοῦ Ζςο. 838 --- ΓΝ} ετῖν. ἔτοα 5 (ΒΒ; οἴ, 

89.10.. δυϊ οἷ. ΝΥ δ. ννο τερατάβ ἴεβε ἔογῃ8 ἃ58 οοττιρὶ δπὰ ἴγομι 172) νυν Ν 
Ῥτοβίβεῖίς δῃὰ αῇῆχ 1. ; οἵ ἔτοπι 1.) (Β5Ζ.) ἴου Ὡγκ; οἴ. Κὅ. 11]. 1. Ρ. 96. -- 

2. 1,7 Ῥοπίτίου οὗ νψψοτὰ5 οἰἰαϑβιῖς νυνὶ ῥΡτεσ. νεῦβς δηά ἐπι ρῃαῖῖς. ---- 4. ὉΠ21] 

ΤῊς οδ]εοϊίοι οὗ Οεἴ. δηὰ Ηδὶ. ἴο ἴῃς τεδάϊηρ 1 1.» οἱ ἴδε στουπά [δαῖ ἰϊ ἰ5 

 Μαπὴῆ τοοοῃϑίσζυςῖβ ν5.7. 8 85 (ΟἸἹΟὟ: --- 

Νὴ δ ν ΟὉ) ΠΡΟΣ Ὧ) ἸΝ2 (75) 
ΠΥ ΟΝ Ῥυ9Ὸ ΟΦ. Ὧν ἸΝ2 

ὋΨ 32 ἢ» (οσ 3Ν) ἜΥῦ Ὁ Φη γῸ 
ὈΓΝΘΏ ΠΩ Ἢ ΣΙ ὉΣΛΟΝ »Ὸ (86) 

ὙΥι 5 ὃν σὉ" πο (88) 
οὐσῶν "25 ΠΡΘΡῸΣ 

{ 8ὃο Νον. 1 50 Νον., Μαπ. 
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ποῖ χοοὰ Ἡδεθτον, σαπποῖ ὃς τηδϊ ἰαϊποά ἱπ νῖεν οὗ [6 οσούυτγοηος οὗ τῷ ΤΥ 

Ι,ν. 656, ΤῊ ΔῺΥ οα8ε (ἢς ροεῖϊς δπὰ ρτορμοῖϊς υ86 οὗ Δ» πιυϑὲ ποῖ Ὀ6 Ὠιοδ5- 

υτεά ὉΥ ἴδ Ἰαῖεσς βίγιςϊ δηῃὰ σδγοπιοῃ αὶ ὑ8ϑρ6. --α Ὀ)Μ7 ΤῊΣ ΡὮγαβα ὈΝΣῚΝ ὉΓῸ 

οσσυζβ ΟἿΪΥ δέτε δοοογάϊηρ το 81; Ὀαΐ οἵ. ΕΖ. 2417. 35, ἸΏ ετε ὈΣΣΝ 15 ργοῦ δ 
ἴο δε τεδά ἔου Ὁ Φ2)Νν. Οη [(Ϊ8 ἀῃὰ 5ἰπιῖ]αῦ ργαςῖῖοαβ 866 5ῖἴ8. ΟἾΔ 1. 2878; 

ΘΟΌν ΔΙ, Ζεόορ μαεὰ αἱ Τούς; Ετεγ, 7 αἱ ϑεεἰφηρίατδε τε. δεεέερεξεεξ. ---α ἡπῸ8.} 

Οἱ αϑϑίπι. οἵ γ, οἵ. ΟΚ. ς4 ὦ δῃὰ οἵ. ἴδε Ηρ. θι. 245; ἴῃς Η ΠΡ. ἰβ ποῖ ρμα585. 

Ὀυΐ τεῆεχ. ---- ὉΦΟ)9] ΠῚ ταεπάετεὰ 20» ζλορεσείνες, ἴῃ 15 ἐταρῖῖς ἰῷ οοπίταβς τ τὰ 
ζλεῖγ ροαΐς; ὃ. 40. ---ϑ. ΦῪ .. .« 12Φ)] Ιπἴεηιίοηδὶ δἰ ΠΥ οὗ βουπά. --- 

δ. Ὁ.»»} 2. 15 τάγεὶγ υϑεὰ οὗ 2716 ἴο Ἔχργεββ σοπούγγεηςα (47 οἵ 972) ταῖ μεσ τἢδῃ 

ἀυταϊΐοι ἐγ, οἴ. 15. τοῦ 7ε. ςὅ, νυ. ΒΒ. ς17; Κῦ. 2311 --τθ. 1:55] Αςς. ἴο 
ΑΖ, ὑγορῇ. ρί.; οἴ. αἶβο 1Ν2, ν.ἴ. ---᾿ ὈΣΡΓ . .. Ὁ ΧῸ} ΤὨς τγίηπι δηὰ ρἱςοῖυ- 

τεβαυ θη 6858 οὗ ἴδε86 οἶτο, οἶαιι565 5 ἴο Ὀ6 ηοϊεά; ἴῃς ποὺυπβ Ὀερσίπηΐϊηρ 8 σ, 

ἴῃς Πιβὶ δηὰ βεοοπά τδάϊοδὶβ οὗ Ὀοΐὴ νῦ8. Ὀεΐῃρ 3)»; δϑοὴ ψοζγὰ οἱοβὶηρσ σἱἢ 

Ὁ-- ; οἵ, 5᾽ πη }1δτ οἤδηρε ἴῃ οπς σοηβοηδηῖ οὗ ἃ ψοτά ἴῃ 15. ςἿ. --- ἢ] [15 εἰβενβεζγε 
(15. 1τ91}δ 76. 216 441 4614.19 ΕΖ. 1018. 16) ἢ); Ὁ ἢετα ἰβ ρεγῆδρβ ἀπε ἴο ἱπῆπεηςε 
οὗ ριεοβεάϊηρ Ὁ. Τῆς δηοίεμὶ Ἐρυρίίδη ἤᾶτὴς 85 Μαϑη-ῃποίεσ (Ξ-Ξ ἴδε ροοά 
δος) ψῖς ἢ 'ψα58 βΒῃοτίεπηεα ἱπῖο “7 ερρε ἀπὰ 2726" 7, ΜΜ Ὠϊοἢ ἰογτηβ νετα ἴγαπς- 

[εττεὰ ἴο οἴμεν ἰδηρυδρεβ, ἐς. Αβϑυγίδη 271»1ὲ. ---- ΓΙῸ] Οὐ [ἂς οβίσ. οὶ. ὈῚ 

Ῥτορ. Η. 9, 26; ΟΚ. 130 α; Κὅ. 236 :τὸ; οἷ, 4150 Κὅ. 280 »», οὐ ἴ ς Ἔχρσεββίου 

οἵ ἱπάεϊετπιϊπαίεπεββ ὈΥ͂ οβῖτ. υνἱτἢ ᾧὉ, --ο ΨΊῸΡ] Οπ ἔοττῃ οἴ, Κδ. 11. ἱ. ΡΡ. 147, 
461; Βαῖδ, λὴδ. 45; [8σ. 8.) τἰγῖ, τδ81 ἢ; Βδεσ, ἐη: ἦε. 1π βοῆς Μϑ35., 

ΦΊΟῬ. --- ὉΦ΄] Οη Ρ]. 5υ[. υϑε ἃ58 οοἸ]Θοἴϊνα, ν. Κι ὅ, 2346 φ. --- ΠῚ] οἴ, Απεγτ. 

ἀαλέν, “ἃ τἰΒοτΏΥ στόν" (Ὁ]. ,.2},ὍΖδ.). ὕϑπεά 85 Βεγε ρδγαὶ]εῖ ἴο ΨΊΌῦ, 

15. 3418. Ταἴον  ΠΠ τιοδηΐϊηρ ἀσοξ, 2 (ΓΒ. 3311}; οἷ, Ὁ νΙΟὮ αἷ5ο μ45 Ὀοϊἢ τηθϑη- 

ἵηρβ. (βΒε. (Ε3.) ἐπε 5 [15 νεῦβε ἔγεοὶυ δηά βηᾶβ ἤστε ἴδε πᾶτηδ5 οὗ ἔουγ 
Νοτῖ Ατδθίδῃ ἀϊβίσιςβ. --- ἴ. Ππρ 05] Ου ἃ... ἴῃ 3τὰ τάϊοδὶ, οἷ. Α. Μῇ!]]εν, 

Ζ2.Ζ7Ο. τ8ο1, Ρ. 234; Κῦ. 11]. ἴ. ΡΡ. 199, 461. --- οὔ] Οπ αὐτί. στὰ πουπς οἵ 
1815 ἔοττω, Κὅ. 241 7; οἴ. 261 6. --- 7. ΠΟΟΦῸ] ἀ.λ. ἔγοτη ὈΌΦ,, 8 Ὀγ-ίοτπι οὗὨ 700 Φ᾽, 20 

οῥοσε, δε ἀοείΐδε; οἴ. ὅπ. 2751 10. 1606, Οἵ. ἴμ6 βυρρ. οὗ Β5Ζ. ἴἰο οοππεςῖ ἰΐ 

ψ ἢ τς ὅγυ. ὅλο, }. ΞΞ υἱπὰ ψ | ἢ οοτάβ, (ἢ ψνοτὰ Ὀεΐηρ οὐϊεἀ ἔτοιι ν. 

-- 8. ΦΌΡ᾽ ΠΡ] Τὴ ΟἿΪΥ Πεῖε; οἵ, νον τ βάῖης τηεδηΐηρ, 5. ο18 Ῥυ. 66 

76. 538, ον τΒς ρῶταβε σβαγέ οὐ {ἀφ γοιυίεν, οἴ. Ῥ5. 918 1241, Οἡ πρ, νυ. ΑἸ. 3, 
-θ. γ2»51] ΝΌ. ἃρροβ.; Η. 26,2; ΟΚ. 120 5; ἃ ς856 οὗ ἀϑγπάεζὶς δρροϑβ. -- 
0.2] 2 Ξ: ας ἐρ, αϑεᾶ Ῥγερηδηίν; οἴ, 15. 517 οὗ 70. 292; εἴ. ΒΗΒ. Ρ. 453, ου 
οτρίηαὶ ἔογος οὗ 3 88 βυῦβί.; Κὅ. 319 α΄ οὐ ἴῃς δάν. ἔοτος οὗ ρσγεροβιεἴοη. --- 
»22.] Ατί, νὴ [818 Ρτόροῦ ποι βοπιεϊἑπη68 864, δὲ οἴμεσβ οζοϊ ες; ςΐ. 

7ο8. 1] 8328, Ἰ(ὅ. 295 ὁ. 

8 12. ΙΕΥ86] 18 ΟΟΥΤ Ρύ ; [1:9 119 οὗ 018 88 γΥ011] 48 γουπηρ᾽ 1166}- 

Ὥοπδ. οἷδἽἵ Ι9Γ86] 5ἰατίεα ου ψ] ἢ ἰγοϑῆηθθβ δηἀ ρυγΥ οὗ 
γοιτα ; Ὀαϊ σοηϊδηγ ηδίίοη οΔπη6 ἂδἴ ΒΔ4]- ῬΘΟσ, δηα ἴῃ Δοσηϊηδ ϊα 

(Ὠΐηρ ἴοοῖς ὨοϊΪά οἵ ἴπδῆὶ (9). ἘΣ Ὦγαὶπλ 5 ΡΙΟΣΥ͂ ἰδ ρΡΌΠ6 ; 80 
ΟὨ]ἄγθῃ, πὸ τιοΐθεῖβ ; ἢ0 ἔγυϊ (ν5.}}: 1566.) Ἐνθη ψῇδη ςὨ]άγρη 
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ΔΙ ὈΟΓΏ [ΠΟΥ ἃ16 5141 Ὀαίοσγε τη δίσ Υ ; [ΠΟΥ ἀτὸ ἀδϑιηθα ΟὨΪΥ 
ἴογ 5ἰδυρῃϊον ([5ς 136}. 1 (Ἃἶνα ἴπεπὶ, Ο Ὑδῆνθη, ῬΑΥσ 655 ; ἰῃ 
ΟἸΙραὶ {ΠΕΥ ἢᾶνα βμονῃ {Ποῦ ψ]οκοάηα55, δηὰ ἰοσ ἃ 1 1} ἀτίνε 
[6 πὶ ἕοσί (15 1565.}),ὮὨΩΣΪ ν}}} σεα86 ἴο ἴον ἴμεπι, Ὀδοδιιβε οὗ {Πεὶγ 
το 6] ]Ἰοη ; ψοα ὕροη ἴθ. ΜγΥ Οοά Μ1}} τηακε ἴθ ναρδροῃαᾶς 
ἴοσ τμοῖς ἀϊδορεάϊεηςςε (15 12. 10). 

ΤῊΪς ρῥίεος 5 ΘΟΙΏΙΠΟΏΪΝ τεοορτΖεοά 85 σοτρϊεΐα ἴῃ ἰἴ8ε}[; 5ὸ Μίςδ., Παίΐδς, 

Θίυςκ, Μδυ,, ΗἸ,, Εν., Κα. (Βε., Οὐ. Να]., Νον., ἀ48., εἰ σ΄',,; οἴ. Βονενοῦ 

Ηά., 51:π|. [Ιἴ ᾿ςοπϑϑίβ οὗ ἤνε ἔουγ-] 6 5ἴτορεβ, 'π ἃ τηονθιηθῶϊ 6556 [18}}Ὁ 

τεϊταιηεῖετ. Θίγορμεβ 1 ἂπά 2 τηϊὶρῃῖϊ Ὀὲ υπὶϊεἀ ; 50 4͵50 βἴσορῇεβ 2 δηὰ 4 ; 

ψῖτἢ [8158 σοπιδηαιίου ἴῃς οτάον ψου]Ἱὰ ὃς ὃ - ὃ - 4. ΒίτζορΒεβ . δηά 2 ἀδβοῦῖθς 

τῆς ἰτχωιηοτσαὶ Ἰἰέε οὗ ἴῃς ρβορῖὶς δηά [μεῖς σοῃϑεφαςηῖ ἀδ Ὰγ --- ΠῸ ἔτυϊϊ. Θίτορ 65 

4 ἈΠπΠ4 4 δβϑϑεζῖ (δὶ ὄουθὴ ἴῆοβε Ὀογῇ ἃζὲ ἀεβιϊ πε ἴο σαρον  δπὰ βἰδυρσῃῖοτι 

Ὀείοτε ΠΟΥ τὰ ρσιοόνῃ, ἔοτ ΠΟῪ Ψ}}}} Ὀ6 οαϑὶ οἱ ---- Ὀδοαιβα οὗ τ ]οκεάῃεβ5 ἴῃ 

ΟἸρα]. ϑίγσορῃε κα ἀδοΐαγεβ ἴ8αὶ Ὑδῆνθ, ἰπϑίεδα οὗ Ἰονίηρ ἵμεπὶ, ν᾿] τὰκα 

{δεῖ ψϑηάθγοιβ ἴῃ [ἢ 6 εδιῃ --- οὐ δοοουῃὶ οὗ [Πεἰγ τες] οη, ΤὨΪ8 διταηρε- 
τηθϊ ἰηνοῖνος (ῃς [ο] ον ἱρ ἰγαηβροβιτουϑ: (1) ν. δ ἴο ἔοϊϊονν ν.}} (υ.1.); 
(2) ν.12ς,. ὉΔῸ "ὍΦ2 ὉΠ ᾿Ν 25», ἴο ἔσο] ον ν.1δ (ν.,.). Οὐ. δύζϑῃρεβ 85 (Ὁ ον: 
10. 11 «. 14. 118. 12. 18. 15. 16. 

10. Ὁ")2)»}] (ὦ 55. --- 532] (ὃ ὡς σκοπόν. ---- ΓΘ 27] Οτ., ὙΠ 86, 85 8 

Εἷοβθ; (Ὁ πρόιμον; Ἔ ἐπ κασι 7445. το ὈΣΤΣΝ]}ἅ (ΡῈ 3 ρΡ]. βυῇ, (50 4]50 
Επ.). τ 505] ΖΦ ὦ -- ποσὶ (80. Εα.).--ο 25] Εεβά, ψνῇ Υ6., Νον,., δπὰ 
Μαπὶ, 3, -- οὐ] 6, Σ. οἱ ἐβδελνγμένοι ΞΞ νοῦ (Νο]. ); 80 Β;; ᾿Α. βδελύ- 

Ύματα. --- Ὀ25,Ν9) (ὅ ὡς οἱ ἠγαπημένοι ΞΞ ὉΝ25Ν3 (ο1].); ᾿Α. ὡς ἠγάπησαν; 

Σ. ὅσῳ ἠγαπήθησαν; Ἔ εἱεμί ἐα φεας Δἰδρκενενε; 95. αλο οὐ «μα. Οτ. ὈΠΛ3:ΝΌ9. 
Οαγάποσ, ὈσΟΣΝΣ οΥ ὈὉΠ5ΠΝ2. -- 11. 0122] (ὃ δὰ Ἐ Ἰοΐῃ ἢ (0]]. οἶδυϑα. 
(Φ τεπάοτβ [15 δηὰ ἴῆτες [0]1. Ὠου 5 85 ὈΪ γα ]8. ---- 02} Β5Ζ. δηὰ Μασῖ, 

030. --- 160. 525] (Ὁ ἐπόνεσεν -- πδῃ (51εἰκ.). Οτ. Γ905. ---ὍΦ.Φ] Φ τὰς ῥίζας 

αὐτοῦ; ᾿Α., Σ. ἡ ῥίζα αὐτοῦ; 86. ςοππεοῖβ ψἱ ἢ Π9Γ 85 δες. οὗ βρεοϊβοδίίοῃ. 
- “3)] ὅτ. τ᾽ϑ". --τ "27 Ἐεδά, στὰ Οὐ, 52; 50 40 οοδά, οἵ Κεπη. (80 αἶϑὸ 
Οτ. κα, Οεῖ.). --- 13. οὐτῦϑ}] (ὅ ἀτεκνωθήσονται; Βα. Ὀὐλ Στ. Οτ. ὈΓΟ:φὶ, 
-- οἿνο] Θ ἐξ ἀνθρώπων; Ἐ ἐμ λονιέκίδις. ΟΥ, ὈΓΟῚΝ. Οοτῖ, ΠΘΊΝΌ. --- 
ὉΠ "Ν] Επ. δῃὰ Ηδ]. Ὀπηϑὴ». τ ὍΠὉ 5,Φ2] ΘΟ, Θ. σάρξ μου (Ξ "3 }3) ἐξ 
αὐτῶν; Ὁ 1] ρ9δλδο ν Ὡς ΘΕΌ. οοττεοῖβ ἴο Ὡοϑλλο (ἔτοτῃ “"Ὁ), οἵ 
υδέϑδὲο. Ἐεδὰᾶ, νυ Ηἱ., τ (80 Ἐνν., 51πι.. ὅα.). Επ. ὉΠ2 τῶν", Οζ. 

ὉΠ3 29. Ηδ]. 5 ογῶρ. Βαυεσ, ἡ 2 (50 Οοτῖ (»".)). --- 18. ἼΦΚΞ ὉνοΝ 
ΝΝἋ] ὁ ᾽ΕφΦ. ὃν τρόπον; ὍΛΟ. οὐὰ εἶδον. Οπιΐξ “Ὁ 5. (Ὅ.2.). Οτ. οπῇ. ὍΝ 
ἃ5 ἀϊίορ. ἔτοπι 18, Ἐν, δ ἕοτ ὔνβϑ. Ηδὶ. (οσ 57) ΓΥΝῚ 7) Ὁ ΡΝ. --- ὙΧ] 

Ἐεδά, ψῖτἢ Ο, εἰς θήραν, Ὅτ ΟΣ ἜΣ, (8ο αἷβο Ηουΐϑπιδ, γνε., Κα,, ΟΑΒ., Οοτί 
(Ε»ι.), Οεῖ., Μαχιδ; ᾿Α., Σ. ὡς ἀκρότομον; Θ. εἰς πέτραν; Ἔ οπι. ᾿ν φηὰ τϑδῖς 
ὝΣ 85 ἴδε 5υ]. οὗ τὐπὸς 56. τἴαῖκεβ “Ὁ 85 2 ἢ. 55. στ Ὄῦ, τεαϊθὰ ἃ5 ρσόρετ 
Ὡϑῖας, 85 ἰ(8 ο0). Ηδὶ. Ὅχ3. --- πῦ 0 Φ] (ὃ παρέστησαν τΞ γι (80 αἷδο Ηδ].), 
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οὐ ἣν ἸῺ (Ηουΐβπι4). Ἐξεδά Ἰγῷ, σε. πη Οεῖ, πῦ ἡ. ϑ.δοῖζ, ἢ τ, 
Ευ, Ὠνφτησς -- 02] Εοδά, ν ἢ ῶ, τὰ τέκνα αὐτῶν, ὉΠ23 (8:6 αἷ5ο Θ.ΒοῖΖ, Ευ., 

Η1.), οὗ ̓Βεϊζευ γ.2 (5ο αἷςο Ἠουΐϑτῃα, Ν'᾽ῆ ε., Νον., ΟΑΒ., Οοτὶ (4 -:.}), Οεῖ., 

Μασ); 5᾽πη]ΠΑΎ]γ Θ. Οτ. 5232. 45 σωλ}.νλ. 5.50, τεδάϊηρ 5,.)3, 85 ρἷ. (5:}.). 
- ΟΣ ΟΝ] Οοτῖ βυρρεβῖβ ἴμαὶ (8 τερτεβεηΐβ βοπῖα νὉ. --- Σ ἢ ΣΝ} Βεδὰ, υἱτῃ 
(, εἰς ἀποκέντησιν, γλ ὃπκ (Ν0].), οὐ Ὀειῖες π)τῦ (50 αἷϑο γε., Νον., 6Α5., 

Οοτῖ (ι.), Μαγιῖ); 5 πη] αεὶγ ὁ. Βα. γπο, τι 14, Οπι., πῖτῃ (6, [πε βεοοπά 
ὉΠ 1Π (80 αἷ3ο Βδαετ). --- ὉῬῸΣ] Αποῖβοῦ τεδάϊηρ ΠΡΌΣ. --Ἰδ. 53] Οαγάπεσ, 

ᾧν οὐ 53 5}. το ὈΠΡῚῪ] Φ κακίαι αὐτῶν. -- ὕ] Φ τὰς κακίας. --- ἢ) κ] Οεῖ. ηδ᾽κ. 

-- 17. νῦν] (Ὁ ὁ θεός; 50 Αταδὶς δῃὰ οπε ςοά, οἵ Κεπῃ, 

10. Ζ2ε σγαῤές ἐπ δε τυϊδάεγηεος 7 ,ρω»α 7εγασί ἐς. στιὰ 186 
58Π|6 54 [ἰ5δοῖίοη δηᾶ ρ]θαϑυγα ἢ ψΏΙΟἢ ομα ἤπαάς ρστᾶρεβ ἴῃ 
ἃ ἍΠΔΟΓηΘ65, 1 ἰουηα [Ιδγδαὶ; [ἢ8 σοῃπηθοῖβ “3 ἼΩΞ οἸοβοῖν ἢ 

3005," δῃηὰ ποῖ νι ὭΝΧΟ Τ᾿ (ΞΞῚ ἰουηά Ι9Γ46] 1η [ὴ6 ψΠ]Π ΘΙ 655 

Πκὸ να στάροβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ὯῸ ΟὨΘ6, δηἀ ὑπ θσ Ὡ0 οὔθ᾽ 5 ῥγοῖδο- 

το, 2.5. ΡοοΟΥ δηῃᾶ ἢεἰρ[655), Ποὺ σι ὈοΟΐ ἽΞΊΩΞ δηὰ ΟΣ] 
(ΞΞ ἰκ6 ρσᾶρεθ νη οἢ ἤᾶνα πο ρἷδος ἴῃ ἴῃς ψ]Ὰάογηθβ5, Δηα ἃγὰ 

ῃοΐῖ ἐχρεοῖϊθά ἴο θὲ ἰουπά ἴῇθσα, 50 νγὰ5 [586]; δηὰ ἴῃς αἰ Ἰβοονοῖγ 

οἵ ϑγδϑὶ ἴῃ ἴΠ15 ὑποχρθοῖθα ρἷδοα Ὀγουρῃῖϊ νι 1ἴ δυγρτίβα δηά 

Ἶογ). ΤῊϊ5. Ἱηςογργθίδ οη 5 ΒΌρΡροτγίθα ὈΥ ἴῃ ροβιοἡ οὗ (ἢς 

ννοτς, ἀπά ὈΥ ἴῃε ρδσγα] οὶ τμουρῆϊ οὗἩ ἴῃς ποχὶ Ἰ᾿ΐης ; οἔ, 76. γἢ, 
αἶθο Ηο. »Μ,ὅ 142. ὙΤῊ5 Ἐχργθϑϑίοῃ 15 8η δ᾽ υϑίοη ἴο ἴῃς ἀνε! ης 

οἵ 586] ἴῃ τὴ6 μι] ἀογη 685. -- Ζήζε ζε γε σι πα ἥσ γε 7 ταῖν 

γον» ζα1λεγ5] ΤῊς ἢτϑὶ ΠΡῈ ἢρ, οἡ δοοουηῖ οἵ ἴῃς Ἰαΐθηθϑϑ οὗ τῃ8 

ἢρ δατνοδῖ ἴῃ Ῥαδ]εβΠ6, ὃ γὰ5 αἰνναγβ ἃ στεαὶ ἀθ] Ισδοὺ (ςΐ. 15. 28" 
ΜΙ. γ1). [Ιη 76. 2455 τὴε Ὀεϊίοῦ οἶδθ5 οὗ ρεορὶε ἂγαὲ σοπιραζϑά ἴο 
τῆς ἢτβῖ τίρε ἤρβ. 7251} γε ἥἔνιο, 1.5. ψὭδη ἰζ Ὀερίηβ ἴο γίρθῃ, 
5. δν  ἀθηιν ἃ ρἷοβϑ, ᾿πιοηθα ἴο τὰκ ἴῃ6 5ἰδϊθιηθηϊ 511}} τόσα 
ΘΧΡΪΙ οἶς. [ἰ 15 5Βῃονψῃ ἴο 6 Ξξυρετῆιμοιβ ὈΥ [6 τηγίῃπι δηα ἴῃς ρδῖ- 

4116 ]15ὴ. “Ὁ οηλὶϊϑ 11. ---- (3.2.2) “άεν ἐανιε Ὁ δααίεογ Τῆς ψῇοὶς 
οἵ 125 ὃς. οἰδασὶγ ἴῃ οοπίγαδι ἢ 354, ΔΙ Πουρἢ πὸ σοπ) ηοῖΟη 6χ- 
ῬΓΕ5565 15 σοηΐτασι. ΑἸΤΠουρἢ 5γαεὶ γᾶ5 80 ἰἈνογαῦ! Υ τοραγάβα 

δΔηά 950 ἰΘηάειν τγεαϊεὰ Ὁγ Ὑδηῆνθῃ, γεῖ ἴῃ [ῃ6 νοῦν Ὀερίπηϊηρ οἱ 

Ἦδγ ᾿ἰΒίΟΤΥ 8ὴ6 βῃονεα ἢεὺ ἱηρταῖίαάε δηα ἤδσ δΙ Π] 655. 655 ὉΥ 
τῃ6 ερίβοάς οὗ Βειῃ-Ρεοσ [[ (εἴ. Νυ. 255 2253 ,ὡχὸ Πι, 29,5) (οσ 

᾿΄ Τῃοοά,, Βδϑῃὶ, Μίὶςοἢ,, δίαοϊς, Ηα,, δἰπι., ΝΜ. Οτἵ., Οἢα., 5μαγρε, Νον., Μαπί. 

{ΗἸ., Ἐν. ᾧ (ί, 6. Ε. Ῥοϑῖ, τί, “ ΕἸἰχϑ," 28. 

ΤᾺ Ὲ,, ΚΙ, ὕπιρ., ΚΚ8., ϑοῆπι.  σγευζεογ, δγρνδοδὲξ μπᾶ Μγίλοορὲς͵ 11. 411. 
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ψὨοἢ ΒΑΔ] -ΡΘΟΥ (Ρεγῦδρ5 δὴ δρυσγενίαιϊίοη οὗ Βεῖῃ Βδαὶ-Ῥθοσ 5) 
Ὦοτα βδἰδηάβ. ΡδΟσ νὰϑ δἰ[υδῖθα βοιηθογα ἴῃ [ἢ 6 νἹ ΠΥ οὗ τῆ 6 

ὉΠ] οἵ Ρίβραῃ 1 (Νὰ. 23}} 3 7οβ. 1.22); οἱ. γε} δυβθη᾿ 5 ϑυρρεϑ- 
πο { ἴηδὲ 1 γα5 Ἰάδηίοδὶ ψ ἢ ῬΙϑρδῇ. --- 46 σεῥαγαϊεα “της οψες 

Ὁ Βαα] {ΑΗ -- βῃδιης, 15 οἵ Ἰδαῖον οτἱρίῃ ἴδῃ Ηοϑβεϑ, δηά ΌὉῪ ἃ 

ἰδίου σοργίϑδ Ὧδ5 ἤδγα θη ϑυ δι ςαϊοα ἰοῦ ἴῃ6 οτἱρίηδὶ “ Βδδὶ." ὃ 

ΥὙΔΏΜ ΘΝ 15 οδ]] θα Βαδὶ ἰῃ 2.3.}} ἴῃ τῇς ΝΙΡΠ Δ] γοίους τὸ τῃαῖ 

ἰοστδὶ βεραγδαϊίοη οἵ οῃδϑοὶζ νῃ]οἢ τὺ Ὀς (οΔ]]6α ἐρηϑεγα 021. 

--- “κη΄ ἡῴάεν δεεαγις αδορείηαἠοης ἠἄξε 216 οὔὗγεεξ 97 2λεῖ»γ ἐρυε] 
11 τᾶν Ὀ6 αυεδποποά, νι ΝΥ ΟΙ Πμαυβοη, ψῃοῖμεσ ὈΙΧΡΟ 15 ποῖ 

αἶδο δῇ ἰῃβογίίοῃ, υϑεα Ρογῃαρ5 ἰηβιεδα οὗ ἴῃ νογὰ ψῃϊοῇῃ βἰοοά 
ἤδγα οτἱρίηδ!ῖγ. ὩΣΠΝΞ ΤΏΔΥ 6 ἰακδὴ 85 ἤδσθ, 2.5. δῇ 1πδηίνα 

σοηβίγιοϊ ; 4 ΟΥ 45 δεῖϊνε ρδσίοῖρ]Ὲ οὐ πουη, ἐξέ 2λεῖ»γ ἐρυε;," "5 

οὐ ὠρυεα οὐγεεί, ΤΊ 1.5. τὴς τὨϊηρ ἰονεά αἵ Βδαὶ-Ῥϑοσ. --- 11. 22}- 
γα ---- ἀξ ρῶ7) ἥ΄ῆλΆσς ατυαν ἄζε α διγάα ΜῊ τῆ νι 655 οὗ 

τῃὴ6 Ὀιγα᾽ 5 Βιρῃϊ Μ|}]} ΕἸΡΏγαϊηλβ βίου ἀδρατί. Τῇ σοπδίσιο- 

[οη τΪδοθϑ 5ρ6ςοΐ4] διηρἤδϑὶβ ὑροὴ ΕΡὨτγαϊπ), ἴο Ὀστίηρ [ἢ6 ΤΌΠΟΙ 

[τυϊ]π655 (([λ6 ἰάδα σοηϊαϊπεα ἴῃ ἴῃς πη) ἱπῖο σοηίταδὶ δ ἢ 
[6 σοηληρ σδἰδη Ὑ, νῃ]οἢ 5141] σοηϑῖϑὶ ἴῃ ἰδοῖκ οἵ δνουυτϊηρ 

Ὡς ππδᾶθ ὉΡ ΕΡἨγαὶηλ 5 ΡΊΟΓΥ, 2.5. ῬΓΟΘΡΟΓΙΥ, ὨΟΠΟΣΥ ΔΠΟηΡ 

ἴῆς πδίοηϑθ, δΔη64, 85 ἃ ριοηηθηΐ οἰθηεηῖ, οὔ] άτγεη. --- Ζάεγε 

σλα δὲ πο γιογζέ δίγίλ, πο γιογζέ »ιοΐμεγλοορα, 0 γιο7γ 40᾽1- 

εοῤηοη] ΤὨΪ5, ἴῆ6 ρτοαΐοδι ροβϑίῦ]α οὐγθα, ννὰβ ἴῇε ρυηβησηθηΐ 

τηγοδϊθηθα ἴον ἴποὶγ ἰδοὶκ οὗ σπάθα. ὙὍΠδ σοῃβίγαοίοη 15 βἰηρι- 

ἸΑυὶγ ἴοῖβο δηὰ βϑίτοης. Τῇῃὴδ οσάδσζ 5 οἰϊπηδοίΐς : ψούηθη Μ}1}} ποῖ 
οοηοσεῖνα : 1{ ἴλ6γ ἀο, ἴπΠ6 σμ]ἃ ψ|}} ἀἱς ἴῃ τἢ6 ψοτῦ ; 1 1ἰ 5ῃου!ὰ 

βυγνίνε ἴῃ 6 ΘΙ ὈΙγοηΐς Ροτοά, 1 Μ01}1 ἀϊα δ δἰσῃ. ΟἋἱ, 45, Ῥοαβ 
ποῖ {Πεὶγ 510ὴ δραϊηβί σμδϑι υ ἄδβοσνο {Π15ὉὺῚ (. Ἡδιένγ᾽ 5 ἱπίογργα- 

ἰατίοη οἵ ἴπ656 ψογάϑ, 'η ψνῃ]οἢ ἢδ τονοσθοβ (ἢ6 οτάοσ οἵ [ἢ οἰ ταχ. 

-16. Φῤλνγαί»ι ἐς ριον, Ζλεῖνγ γοοί τοϊλεγε  ΤῊΪ5 νεῦβα ἰηΐοτ- 
Ταρῖβ ἴῃς [Πουρῆϊ ἴῃ 115 ργεβθηῖ ροβίτοη, Ὀὰϊ ἢἴθ ἴῃ ΡοΓίεοΥ 

Ὀαίνθοη ν5.}} λα 12. 1115, (ηδτείοσγε, ἴο ὃς ἰγδηϑίεσγεα. [1 ΤῊϊβ σμδηρα 

8}. 406. Τ} ὁ. ΤΆ. ΧΧΙ. ς8ο; οὗ, ὈΪ. οὐ Νυ, 2338, 
{ (ἡ. Ὁγ,, τί. “ Βειἤερθογ,"" 52. ᾧ Ννε., Οε., σα., Νον. 
Ι Οπ 186 υδ6 οὗ ΓΙΦὩ 85 ἃ βυθβίί αἱ οὐ πἰσκηαπια ἴοσ 5», οἷ. Ὀγ. οἡ 25. 44; 

Ὁ}. ἴῃ Ἡωομαΐεδεγολέε (εν Αὔπ.- γεμος, Πεασεηιῖς ἀδν Μ σσεησολαῆεη κε Θερ έμ, τ88ι, 

7.η6 16; Μοτστιίϑβ αϑίγονν, [τ., ἰη 7292. Χ1Π. 1το- 30. 
4 Κῦ. 1. Ρ. 305. “5 8572, Κς., Οτ., Νον,. ἩΗἸ., Β0Β. 
Ἦ 50 Νν»ε., Νον., αΑ5., Οεῖἴ.; Μαγιὶ ἰγαπϑίογϑ οὐἱγ 165, 

Ζ 
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4150 τοϊονοβ δῃ ἱπηρογίδηιϊ αἰ ΠουΪΥ ἴῃ [Π6 5 σορῆϊς δι πιοῖσσο. ΤῊΣ 

ἤρσυτα οὗ ἴῃς ἴτεθ 15 δἀορίοα ; ἘΡὮγσαϊτ 15 |κὸ ἃ ἴτε 6 ϑγαὶ τη ὉΥ͂ 

ΜΟσπ5 (1οη. 47) οὐ ὉΥ δεαῖ (6. 178) ; δηά, ψογϑβὶ οὗ 8]1, ἴῃς νεῖν 
τοοῖ ἰ8 ἀσβίσογεα, [05 ἰεανίηρ ὯῸ ἤορα οὗ τον στοντῃ (οἴ. 

Απλ. χ)᾽ Μαὶ]. 4', δῃά ογ ἴῃ ορροϑβὶϊε :ᾶδα, 15. ετὐ 5. 1). --- 2“ »γμὴ 
ζάεν εαμποί 2γοάμεε] ΤὮΪ5 15 ἴ[Ὡ6 βύτη δηᾶ βυρβίδηος οὗ ἴΠ6 ψῇο]α 
τΠϊηρ. --- γξα, Τλοιρὶ ζὰξν ὀφροΐ εὐἀ᾿ῥάγεη, 7 τοῦὴῶ αν 2: ἡαγριρε οὗ 
ζλοῖ» τυο»ιὖ] ΤὨϊ5 τηθδῃϑ ργδοῦ δ! [παῖ ΠΥ Ψ1}1] ὈΘΑΥΓ ὯῸ ἐγ}. -- 

12. γεα, ἐλορὰ ζὰεν ὀγίηρ μῦ 2ἀείγ δορις, 7 τοδί δογεαῦε ζῴερε ἐπα 
“λεγε ἐξέ πο ὦ νῃᾶμ)] Οἴ. τ 5. τοῦδ, ΤὨΪ5 βἰαϊοιηεηΐ ἔο οννβ παῖυ- 
ΤΑΙ ἀροη 1δ᾽, δηά 15 ἰῃ βἰτίοῖ δοοοσὰ στ τς Ηδῦτεν τθῖῃοά οἵ 
βἰαϊοηῃγχδηῖ, ν]Ζ. ἴο ΠΏ Κ6 ἃ σθηοσαὶ δηα δβοϊαϊο ϑἰδϊδπχθηῖ, δηά 

ἴδη ἴο δά [ἴῃς Ἔχοερίίοῃ οἵ τηοα!βοδίίοη (οἴ. Ὁ. 415. Ἀγ. γ1Ὁ). 
γ.12. Ξῃου]ὰ ἴο ον ν." (ν.2.). --18. Φῤλγαΐνι ---- 07, α 2γέν ἄγε 
ἀΐς τορῖς δε μεα  ΤῊΪ8 τεηάοτίηρ "15 ὈΔ564 ὑροη (5 (ν.5.); ἰῃ 
δἀαϊίοη, 1 ἰηνοῖνοβ ἴῃ 6 ογὔλβϑίοη οὗ ὮΝ ἼΝΘ ἃ5 ὉΠΗΘΟΘΘΒΑΤΥ, 

δΔηα ἱησοῃδίβίθηϊ ψ] ἢ ἴῃ6 τῆγίῃα. Τῆς οἱα τεηάθπηρ, Ἐῤλγχαΐρι, 
ἄς 7 φατὸ 7γγμωξ, ἐς 2ἰαμικά ἐπα ῥίξαταπε ῥίαεε, ἡ ταβδῃβ ποιπίηρ, 

(1) ίοσ Ἴγστε (Ἃ, ποῖ ἃ8 ἤεσα ὙἼΧ) 56 ΘηΌγεΪγ οὐὖὐ οὗ ῥϊαςς; 

(2) ΠΊΣΩ τὸ 2ίαη , ἀο65 ποὶ ὲ 45 ργεαϊοδῖα ἴο ΕΡμγδίτη ; (3) 5 
σου] μᾶνὰ θεθη υϑεὰ ψ] Ὑγτο, ποῖ Ῥ.Ὸ ΟΥΠεγ τεηάοτίηρβ οὗ ἫΣ 
ἃ16 : 2Ὃὲ ραῖνι,  ἄξο ῥίκατηγεέ ργοῦές 97 Ζυγ»ίαρις, τοδαϊηρ ὝΦΝ 85 
ἃ που (7.5.); 8 ῤλγαίν»ι ας 7 τεἰξεζεα ἐξ 07, α 7)»γε, εἴς. ;} ὦ 
γοοξ;ᾷ ας 7 τατὸ ἐς ἤἄξε κα Ἴγεέ φέαπία ἐμ 7γγε, "" {77 ῥοξ ας Χῳ7 

ἂς 7), 7] οὐ Τοευαγα 7γ.γε. Τὶ --- Εῤλγαϊ»ε τι 5: ἐκαα ,ογιὰ Ἀὶ: 
σοῦς ὦ τἰσρἦκγ)] Ἠροϑβεοα 5111 σοπίηυαδβ ἢ18 ἀδβοτρίίοη οὗ [ἴῃς 

οοτηΐηρ ᾿υάρηιεηῖ. (65 ποῖπρ (υ.5.), ἴῃς αρϑίγαςι, σἀσιρλίεν, 15 
ἴο 6 ῥγχοίοιτοα ἴο ἴὴς 4 γυ Ἐκ τῷ χη 2ῴε σἴαγεγ. 8 --- 
14 Οἵυε “ἦθνι, Ο Υαλευεᾶ --- τυλαὶ τὐὐ ἥάοω κίε] ὙΤῊΪϊ5. 15 
ἱπηργθοδίίοῃ, }} οΐῖ ἀδργεοδίίοη. “4 Τῆς δηῖγα οσοηϊοχί ρῥἱοϊυΓοβ 

. (ί, Ἡουΐίδιηα, Νε., Νον., ΟΑ5. Μασγιὶ σεαᾶς 18 μ5 ἰοἱϊονν": : --- 

γ}8 τὴν τ Ὅτ ΟΝ ΘΟΝὉ ὈΛΛΟΝ 
ὍΣ ΠΟ ΝΟΥΣ ὈΝΎΦΟ ΝῊΠῚ 

4. 5 

ἘΑΝ.; οὗ ἘΝ. [Ι Κα. Ἡ Ὅς δεῖξε, 
ὃ. 

{τ Γῇ, Ατδῦ. )»5. 2αἥρω; Ηϊ. 4 ὁ., Βαιιοσ, Βὄόοκο. {Μαυ. 

ᾧ Εν. 46 (ᾳ]. δ᾽ Εν Α΄, Οὐ. συ, εἰ αἢ, 
|| Μαυ., Ηά,, 51π|ι., Κ6. 4 (α]., Βος., Ηἱ., Εν., Ὀπιῦ., Οτ., ἢ 6., Νον., Μαγῇ. 
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ἘΡὨ γα β τα; δηᾶ (ἢ]5 185 δὴ δρρϑαὶ ἴοσ δὶ δβοϊυϊε στη 
ὙΠ Οἢ 15 Ἰηνοϊὶνοά ἴῃ [ἴῃς ἔδ]υτα οἵ ἃ {Πῦ6 ΟΥ παίίοῃ ἴο ρσοραραῖβ 

11.561. Τὸ υπάοτχδίδηα [παῖ [ἢ 15 εὐ δου]αίίοη ἰδ ὈΟΤῺ οὗ ἃ βυτωρδίῃυ 
ὙὮΙΟὮ 451.5 ἴοσ ἴῃ 6 ρῥσενθηζίοη οὗ Ὀἰπη8 {παῖ ἴπο56 ὈΟΓΏ τηδγ ποῖ Ὀ6 

σΟΙΏΡΟΙ δα ἴο 50}ἘΕαεανΙ 15 ἔατ- (εἰς ῃθα. Τῇ ἱπηρεσγαῖϊνο, ρῆσέ, ἸτΩΡ]165 

ἴῃ6 ορροϑῖῖθ. Τα αυοϑίοῃ 15 σῃοίογοδὶ, ἱηἀἸοδιίηρ Θχοϊοιηθηῖ, 

δΔῃα 15 ἰηϊθηάἀθα Ὡοῖ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴἰο {ΓΗ Ϊ5ἢ ἃ δα5]5 [Ὁ ἴῃς τεραιτίοῃ 

οὗ ν., ποὺ ἴο δϑοοσίδίη ἴῃ 6 αἰνίηα τοϊηα," Ὀυὶ Ξε τυλαζ τυομ 

7 ἄκατυε ζῴεε ρίσε» 1.6. ἰὴ6 ῥσορῇθ 5 ον ν]ϑἢ δηα ῬΓ͵ΔΑΥΘΥ. -- Αἴ 

»εϊξεαγγγίηρ τυονιῦ απαὶ ἄν» ὄγεας 5] ΤῊΣ ρίνε {άενι ἰουηὰ ἰῃ 1 
15 ϑιροτῆϊιοιυβ δΔηα 5Ρ01}]5 [6 'η6. [{ 15 οὐηϊτεά ἰη 05. ]πίπτἃ]- 
Ὧ658 Μ͵ὰβ ΓΟρΑΙΓΘα ἃ5 ἃ 5ρ60ἰδὶ δηά ἀςξῆηϊϊδ ρυηβηπηθης ἔσοτῃ ἴῃς 

ἀεῖγ ; οἴ, ση. 2. ,ς0"3, ΤΠΙΒ Ῥυπιβῃτηεηΐ βίδηαβ σοϊαϊθ 85 ἃ 

οἸπιαχ ἴο ἴπαὶ νη ἢ 48 Ὀείοτε θεδη υἱϊετεά ; [1 αἰϑὸ Ῥθᾶτβ ὉΡΟοΩ 

οὔδ οὗ ἴῃ6 οΠϊοῖ 5ἰη5 οἵ Τεγοροδηλ 5 ἴἰπιθ, (ἢ ὑστάθ ἰαΐκθη Ὀγ [ἢ 6 

ῬΘορΪςῈ ἰῃ {μεὶγ τε 5 δηὰ Ρτοβρουῖ ; οἴ, πηι. 6᾽ “ὁ Ηο. 25 τοὶ 
123. ---1δ. Αὦ διεῖ» ευἱΖ ὀείηρ ἐπ Οζα Α οἰγοιπιδίδη4) εἴδυβα 
Ξε σἴησε 2) σοπερπα οι οὗ ἀεὶ» »εϊδελίο (οὐ εαὐαριν 1) ἐς ἐμ 

Οίῴαΐ, τιϊβ υ86 οὗἉ 59 (εἴ, Ες. 1.2.5) 8 15 βἰταϊποα ἴῃ οσάδσ ἴο βδβοῦγε 
Ῥατοποιημδϑία ἴῃ Ἵοοπηδοιίίου σίῖῃ 595. ΟἿραὶ τγὰᾶβ ἴῃς βεαὶ οἵ 
Βδδ] βεῖς ῥργδοῖίςεβ (οἴ, 415 12} Ατη. 4 55) ; Ὀπῖ ἴστε 15. πὸ ενὶ- 

ἄδηςε οἵἉ 118 Ὀεΐηρ ἴῃς πεδάαυδγίοιβ οὗ ἤυμηδη βδοηῆσςσε || οἴ. 142. 

-- γα, άεγε 7 εοπεείνεα ἀαίγεά 7,0», ζλερι]ὴ “3 5 ταϑυτηρῖνα, 

γεα οἵ ζάεγεζογε; ἴῃε νϑγὺ 15 Ἰπομοδῖνε, ξξ ποῖ 7 ἀαψα, ποῖ 7 

ἐξαγπεά το λαζΖ,}} Ὀυὶ 7 ,ογηηεά οὐ εομεείυεα λα 7. ----- 7 10: εὐτΐ 

97 ἐλεεῖ» ἀοέηρς 7 τοί ὥγῖυε ζάδηε οἱ οὗ νὶὺ ἀομ5ε] ΤῊΘ ἤοῦβα ἤεσα 

15. ποῖ ἴῃ6 τερ]θ, Ὀὰϊ Ῥαϊοϑίίηθ, ἴῃ6 ἰαημὰ οἵ Ιϑγϑεὶ; ςοἶ. 8. Οη 

ἴῃς υϑ6 οὗ ζῦυ εἶ. στη. 45 219 (ρὰῖ ἴῇθσε 5 δο τσείδσεηςβ ἤσσε ἴο 
της Αὐτγδῆδι ορὶϑοάς). 4 Τῆς ἤρατε οἱ [Π6 Ὠυβθαηα δηά ν]ΐίς 15 

ραὶῃ ἴῃς Ὀαϑὶ5 οὗ ἰῃ6 Ἔχργδϑϑίοη (Νόονδςκ) ; οἴ. Τν. χιῖ 16 χλ'δ, 
-- 7τοὴΐ πο νιογό ὅτε ἕλει, αὐ 2λεῖγ ποδέσς δείμρ γεδε Α βἴτοηρ 

ΔηΪΠΙΟΡΟΙΏΟΥΡΗΪΟ ΘΧΡΓεβϑίοη ἴοσ ἰῇ αἀδοϊβϑίοη ἴο τ πάτα 41] 
ἔδνου δΔῃά ΤὩΘΥΟΥ͂ ἔτοπὶ ἴβϑγαοὶ. Ὑῃὲ τράβοῃ δϑϑιρηθα, οης οὗ [δ6 

τηοβῖ ἱπιροτίδηϊ ἰὼ ἴῃ6 ψο]ς 115ῖ οὗ οδι565 οὗ ἴῆς σουπηηρ ἀεϑίσαςο- 

το, ἰ5 ἴῃ6 ἀροβίδϑθυ οἵ ἴῃς Ἰεδάθιβ. Τὴδ β8π|6 ρῇσαβα ψΠ 118 

᾿ πιῦ. Τ᾽ Οοτί. ᾿ Ηἰ. 
 Μαπὶ οἱἱ. 14. 16 « β. 17 ἃ5 ρ'οβ5565. ᾧ Μα. 4 Ου ἴδε σοπίγασυ, Κα. 
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Ῥδιοῃποπηδϑία 18 οἰϊεάὰ ἰὴ 15. 13. ΤὭς οουγῖ ῬΟΥ͂Σ 5 ὉΪ]ΔΙΗΪΥ ἴῃ 
ΪΑτρα τηδᾶβυγε σεϑροηβίῦίε; οὗ, γῆ ---12.0. Υξα, ευερ τῦοέ Ὡοη 

ζάερε, τυλόη 7 ροξ ατυαγ σονι 21.» Ἐὸοσ ἰοχῖ, υ.5. ὙΤΠ5 οἷδυδα 15 

ουΐ οὗ ῥἷαςε ἴῃ 4ΕΠῸ, ἴῃ ἢ ἢ 1 ποῖ ΟὨΪΥ μᾶ5 Ὧο Ἰορίοδὶ σοῃηξο- 
οη ἢ τιμαὶ Ρσεσεδαςθ5, Ὀὰϊ δοῖυδ!ν Ἰῃϊοσταρίς ἃ οἰοβαὶν σοῦ- 
προϊοα ρδββαρο."" Ηρα ᾿ἴ ἰογπὶα ἃ δίς ηρ ΟἸἸπιαχ ἴο ἃ 5617165 οἵ 

ΒΊΓΟΙΩΡ 8556 τ], ἴῃ6 464 οἵὗἁ 411] οὗἨ νὨΙΟΝ 15 ἴΠ6 δραπάοῃχηξεηϊ οὗ 

5:46] ὈὉγῪῚ Ὑδῆνθῃ. 3, θα δϑϑονογδῦνα, 15 ἰδυτοϊορίοδὶ ἰἢ Ἰοϊποὰ 

νι 125, ΠΙΟἢ αἶϑο 15 ἰηϊτοάιοςα ὈΥ δὴ δβϑϑονεσαῖνε 3. Τῇδ ὩΣ, 

Ποῖα ἱπάϊοδίηρ [ἢ6 οἰ πλαχ, 15 ᾿π ρΟβ510]6 δίϊοσ 155, ἃ5 15 566 ὉΥ ἴῃδ 

Ἔβογὶ οὐ ἱπίθγργοῖοβ ἴο τρᾶΐκα ἰἰ σαίεσ ἴο ΠΡ ταῖθοσ ἴδῃ το ἡ ἽΝ. 
ΤὨΘ ϑβίσορῃηϊς ϑίγιοῖυσγα 15 αἰβίασθεα ΟΥ̓ 115 Ροϑβίοῃ ἰῃ ν.}Σ, Ὀυΐϊ 
ΘΠΠΓΟΙΥ δι 5η θα ὈΥ ἴῃ ογάϑσ ἤθσα ὑρσοροβεά. ---- 17. 23,ἴ᾽ν Οσοά τοὶ 
εαϑσέ ἥλενι στυᾶν, 2907, δεν λαυε πο ἀσαγζεηεα 19 ἀΐ»ι] ΤῊδ ῥσορβεῖ 

ΠΟΥ͂ Ξρ6 85, 5 Πγἱηρ ὉΡ ἴπ6 τπουρῆϊ οὗ Ὑδῆνθἢ 85 ἰτ ἢδ45 Ὀδδη 

ξίνεη ἴῃ νϑβ8.}5 13. Ὑδηνεθῆ Πδά βαϊά, “1 ν}}} ἀγῖίνα ἴἤετα ουὖἱ οὗ ΤΥ 
ἤουβα; 1 ΜΠ] ὯῸ ποσὰ ἴονε με ; γεᾶ, ὄθνθῇ ψο6 ὉΡΟΩ [ἢ 6 πὶ "᾿" 

ΤΠηδ Ρσορδοῖ 5αγ5, 221.) σοί (ἴογ βίηςθ 6 Ὺ ν}}}] ἢο Ἰοηροτγ ᾿ἰϑέδη ἴο 

Ὠ1πὰ 6 ΤΔΥ ὯΟ ἸοΠρΡΟΙ Ὀ6 ο4]164 [5γ46]᾽5 (σοῦ) τυὴζ εαφί ζάσφρι ἀτυαγ. 

ΤΠΟΥ πα Ὀδοη σἤόοβθῃ (ἽΠ3) ἔγοτῃ διμοὴρ 411 ἴῃ6 πδίϊοῃβ; ς(. 
Ὠϊ. 428 ΕΖ. ςὅ Απὶ. 6᾽ Μαὶ. 43, ---- 4πά ζὰεν «λα ὄεεον»ις τυαπαάΐξγεε 
σηριοηρ δε παδοης) ΤΏΘΥ Μ|]}} ὀδεορις (ποῖ Ὀ6) ψδηάοΓοῖβ, οσ [πρὶ- 

εἶνε5, 76. 4; οὗ υβ6 οὗἉ 3), οὗ Ὀἰγάβ ψῇο ἢανε Ὀδδὴ οδϑῖ ουΐ οὗἉ 1δεὶγ 
Ὠδϑὶ δηὰ εν ΠΙΠΕΥ δηά {πὶ ποῦ (15. τ62 ΡῬχ. 278); οἴ. τῆς υβ6 οὗ 

(δίῃ, ση. 412. ἴῃ η5 11 15 υϑεα βρυγαῦνε!γ οὗ νδηάοσίηρ ΑΥΑΥ 
ἔτοιῃ Ὑδῃνεῆ. 

10. Ὁ)2)7 Ηδῦτεν 8. ρδυίου αυῦῖν το ἢ ἴῃ ἀἰβδτεηϊ τοτάβ ἔοσ ἴ8ς φσγα2ε 

(οἴ. ΟΠε. 58. τοιθ..). Απιοηρ ἴ8ε86ὲ 32} (ἴδε υϑι8] ἴετιι, Ὀεὶηρ ἔουπα 4150 
ἴῃ Ατδηι., Αὐδῦ., δπὰ Αϑβυτ.) ἰβ (ῃς ἴγυῃς ψοτγτὰ ἔοσ (ἢς Ὀδτγυ, θν Ὀοΐηρ υϑεὰ 

ἴον ἴδε οἸυκῖεν (ἀπ. 4010 Νυ, 1338).--- ΚΝ ΠΟ] Οὔ εἶτο. οἷ. ψἱἢ ρνέ,, Η. 4ς, 

τα; ΟΚ. 1426; Ὠγτ. ὃ 1653. --- Ἴρου 5»2}] Ἐοσ Ὃ “2 Γ2; ἴον ἀἰβουβδίοῃβ οἱ 5ἰΐς, 
οἴ. 4130 (υ.5.) Οοπάον, “27εἰ «πα ἤ7οαὐ, 1ι421.; ΡῈ“, 1τ882, ὑρ. ὃς ἔ,; ΒιΉ], 

Οεορτ. α΄. αὐϊ. δαί, 123. --- Φ,] Οἷ. 76. 223. 1118. [86 βυῤϊϑιϊτυοπ οὗ ΠΦ2 ίοτ 
Ὁ» ἰ5 Ἔβρεοίδιυ ἔγεφαθηΐ ἴῃ ῬΥοροσ πᾶπιεϑ, ἐιῦ. ΓΦ", 2 8. 1153} --- Ὁρ5ν", 7. 653, 

-- ῪΡΦ] Οὐ ἔογπι, Βαγίῇ, λ:δξ. το2δα;; ΟΚ. 846, ὁ. 1158 υδὲ 5. αἰνγαγβ ἰαῖς, 

7ς. 41 Ὀεΐῃρ ΔΡΡΑΥΘ ΠΥ τ[8 6 εαγ]οϑὶ ραββαρε δϑ:46 ἔγοτῃ [ἷ5. Α53 υϑεά ἴοτ ἰάοἶϑ, 

δ᾽ Μαπὶ ἰπογείοσε τα 65 ἰΐ ἃ ρ]οββ. 

ἘΜαυ,, ΗἸ., ἈΚ ς., Οὐ., συ., ΟΑΞΚ. Νον,., σ΄ αἵ, 
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οἷ, αἷθο 2 Κι. 232: Τε. γ8ῦ ἘΣ, 2ο7.8 Πη. ΟἿ; νυ. Ουηϊοεῖ, δελδῥγμηρ με. Ολαος, 
141. --- Ὁ22Ν21] Οη ἴογῃηι, Β5Ζ. δῃὰ ΒΌΒ.; οἿἷγ ἢεῖε δῃά Ρχ, γη18, --- 11. 0») 
ἩΠΈΏΡΟΙΕΙ], οἷν μετα; οἵ, Ῥδ]6)], Οη. 139 15. 63 1439. 05, --- 0] ΤὨτες Εἰπηο5 
αἱ τὩς ἔοτοα οὗ περαῖῖνε, Η. 41, 44; ΟΚ, 11“; Κῦὅ. 4062. --- πὉ}] Εδγε 
[οττηδίϊοι Ξ γῦ, ΟΚ. 69 »ε. --- 16. σῦν Ὀγ ον] ΟΒίαβίϊς ογάεσ. ---- Ὁ] Οἱ ἔοσος, 
Κό. 394 4. ---τ 52] ΚΊΒΙΌΒ, Ὀὰϊ ν 15 ῥὑγοῦ. ἼΠΠΕῚ Ὁ; 80 3 (Ο Ὁ) ἰ5 Ὀεϊϊετ; 5.22 
ἦπ ταῖεὶγ υϑεὰ ΓῺ βηϊϊα νΌ., Κὅ. 352 ὦ, α΄. --α ΠΦ}»»] Οπ γ»ν, ΟΚ. 47,“ι. --- 

13.0. ν,93] Εοτ νατίουβ τεδάϊπρπ ν.5. ἢ ἔανοσ οὗ υῶϑ 5 ἴῃς Βρργοργ αἴθ 655 

οὗ [ἢ πηδϑδηΐηρ ἴἢυ5 οὐϊαϊποά, [6 5] ρῃἴη6 88 οὗ ἴἢδ οἤδησε ἱηνοϊνεά, δηὰ ἴῃς 

ἴαοϊ ἰμαῖ Ὁ) 5 ἴδ 8 ρίνεη [15 ᾿γόρεγ ἔογοε. Αραϊπϑὲ [Ὡς ἱπίεγργείδιίου οὗ 
3 Ξξῷ "02 (50 ᾽Α. ἘΦ, Ἐοϑ,, Μαιυ., Κε., ΝὙ»έε., Οτ., Νον., 6’ αἰ.) ἰ5 ἴ86 ἔδοῖ 

αὶ Ἡοβεϑδ τερυϊδυν υυτῖῖεβ Ὁ; 50 25 13 η14͵--- 16, »007}} 1 τηδῦῖκβ δροάοβίβ; 
Η. 48,2ὁ, ΟΚ. 1597; οἱ ἔογτῃ οὗ γ.}» νΌ. ψἱδουϊ ἰῃϑετίεὰ ὃ, ΟΚ. 72 Ζ. --- 
ἼΟΠ] Οὗ, 95; αἷβο 1,8. 2) 7ο. 46; οὔ ἔογτῃ, Βασγίῃ, λ}8. 174. --- 13. Ὁκ] Ξξ 

ΟΚ. τοι; οἴ, Κὅ. 372 λ.---18. ὙῪΝ5] Οὐ 5, Η. 29, 36; Κὅ. 309 ε. --- 
14, ἸΓ Δ} Οἱ ορίδῖνε οτος, ΟΚ. τοι; Κὅ. 354}. ---1δ. η5)ν] Οπὲ οὗ 

ἴῃς ἔενν ᾿υϑβῖνεβ οὗ 15ἴ ρεῖβ. υϑεὰ ἔοσς οοῃοτί.; ΟΚ, τος α᾽; οὗ. Κὅ, ΙΟῚ ὦ, δ; 

8150 197. 

81,3, ΙεΕγ86] 15 Ὑ]ΟΚΘὰ ἴῃ ῬΤΟΡΟΓΤΊΟΣ ἴο ΠΟΥ ῬΤΟΒΡΟΣΙΥ : Ὀπὶ 8ἢ 
Θπὰ 18 Θοταΐηρ' οὗ 811 [Πδ] 5.}0 ἢ88 8150} {χτιδίθἃ. τοἱ ὃ. 15γ6] νγϑ 
ἃ ἰυχυτίαῃϊ νη6, Ὀὰΐ ἴΏ ῬΙΟΡΟΣΊΟΙ ἴο ΠΟΙ ῬΤΟΘΡΟΙΙῪ 586 ταῦ Πρ 16 ἃ 

αἰϊδῖβ δηά Ὀ1Π|ᾶτθ; ον ονοῦ, 58ὴ6 Μ111 ον Ὀ6 ἀδοϊαγοα συγ, δηά 
ΠΟΣῚ 8]14τ8 δῃὰ 0111γ5 νν}}} Ῥς ἀεβίτογεά (τοῦ 52. Οἱ δοοουηῖ οἵ ἴῃ 68 
14ο]-οαἱΐ, ρθεορὶς δῃά ὑτγθϑὶ 58.4}} στηουσῃ ; ἴοσ 11 504}} Ὅς σδισὶθα ἴο 

Αϑϑγτία, ἃ ἴοκεῃ οἵ Ερδγαὶπλβ βῆδιηθς (τοῦ . Τὴὰ ἱρὴ ρῥἴδοαϑ 
88.4}} Ὀ6 ἀεδιτογεάᾶ, ἱμογῃ5 δηά {Π]51165 στονίηρ ΟΣ ἴἤδη ; [ἢ6 
Κίηρ οὗ ϑαγζηδγία 504}} Ὀὲ ουϊ οΗ͂; δηα [ἢ6 ΡΘΟΡΪὸ 5}4]}] ὄν ὑΓΑΥ͂ 
ἴο ἴῃ τηουπίδίη5 δηὰ 81}15 ἴο (4]} ἁροὴ ἴἤδωλ (τοῦ 7.9). 

ΤῊΪΚ ρίεος ςοῃβ8ῖ5 οἵ 5ὶχ ἰουτ-] πς, ΟΥὁἨ ΡεΙΒαρΡ5 Ὀείϊετ, οὗ [τες εἰσ ι-11π6 

ΞἴΓΟΡΒεβ8. Εεπιονίηρ ἴδδ ρίοββεβ ἰῃ νϑβ8.6 85 (ν,..), [Ὡε δἀιταηρειιεηῖ Ὀδοοπχαβ 

8 - γ 7. Τδε πηονειϊηθηὶ ἰ8 ἔτϊτηεῖοτ, δἰ βου αἰπιεῖογα ἀγὸ Οσς ΑΒ ΟὨΔΙΪΥ͂ 
οτηρϊογεά, δηὰ ἰῃ ἴῃς ᾿αϑὶ βίτορμε ἴῃς εἰερσίας τηονετηθηΐ ἰ5 υδεὰ. Θίτορδε Σ 

(ν5.3-3) ρἱοΐυτεβ 15γϑε] δ5 ἃ ἔγυ τ] νης, δηὰ ὙΠ [ἢ ς ἰπογεᾶβα οἱ ἔγυ 1 π 658, 
ας σοῖὴβ ἃ͵1530 δὴ ἱποζϑδβϑῈ οἵ ἰάο]-βεγνίηρ; Ὀυΐ πον [δῖ 886 8α8 Ὀεδη ἰουπὰ 

ΠΌΪΥ ἴθεβε εἰ ρΐεπιβ οὗ ἰάἀοϊαίσΥ 584}} ὈῈ ἀεβίτογεα. ϑίσορῃε 2 (νβ.δ' 6) 
ἀεβοῦῖρεβ ἴῃς σΑΥγυηρ ΑΎΓΔΥ ἴο Αϑβϑυγία οὐ ἴΒε Ἰάοἱ-οδ ῦ ἴῃ ν ϊσἢ δῆς Ὠᾶ8 ἴα κε 

50 Οἢ οἰδαϑασγα, ποῖ, ἰμετεΐίοτθ, 85 Ὀδθη Ποῦ βϑῆδιηθς. δίγορῃε 3 (νυβ8.35. 7. 88) 
ἀδοΐατεςβ (δῖ ἴῃς ΒΙΡῺ ῥΐαςθβ 5}.4}} Ὁε ἀεβίγογεα, ἴῃς αἰΐασβ στοννῷ ονοὸῦ Ὑ 1} 

[Ποΐπ5 δηὰ {Π|51165, 8116 ἔνε ἴῃς Κιηρ 5841} Ὀς ουϊ ο, ἀπά τε ἴῃ ἴδ οοῦ- 

[υδΐου οὗ (ἢς Ἰιάρτηεηϊ νν}}} οα]} ὑρο ἴῃς τπουμίδἰηβ δηὰ ἴῃς 1115 ἴο [4]} 

ὍΡΟΣ δηά Ἄοονεῦ ἴδ ὑρ. 
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ΤῊΏ5 ἀυγδηροτηθηϊ ἱηνοῖνεβ ἴῃς [ΟἹ] οννίηῦ τοοάϊβοδίίοπς: (1) ν8.5.4 δζὲ ἴο 
6 ἴδε 85 ἃ ἰδαΐεν ἱμβουτίου (ν.2.); (2) ν.ἴ ἰβ ἴο Ὀς ἰτγαῃϑβίοττεα ἴο ςἰδηά 
Ὀεΐνεοῃ 86. κμὰ 8ὲ (γ.2,). 

Ἱ. ΡΡ2] (ὃ εὐκληματοῦσα; ἘΠ »“»ομασεα; ᾿Α. ἔνυδρος ; Σ. ὑλομανοῦσα; 
ῷ μοι γ-- γὺν (ϑ5εν.; 50 αἷϑβο ατ.); Φ νη. Οεῖ. γρρ3. --ον.] Βα. 
ὈΛΡΝ, --- Π1Φ)}] (δ (ὁ καρπὸς) εὐθηνῶν -Ξ ῦϑυ οσ ὃν (νο1.); ᾽Α., Σ. ἐξισώθη ; 

Ἐ αααεφιεαίμς. Οοτί δπὰ Ου. Ὁ το δ )Ἴϑ, οὐ τηθγεῖν ὧν ϑ 0. οἷ. Υ πυρὴν Ῥρ. 
Μαιῖῖ, πγν). Οδγάηεν, νι, Κεαά, ΨΙῈ Οεῖ., κ)5 (οἱ, 10. 1232 3654), 8π Ατὰ- 
ταδί οἴβιη. --- γ» 180] Υε. ὁπ. " (80 Νον,.., Οεΐ.).-- Ὁ ΠΣ] ΟΥ. Ὃ Ὁ τι. - 
2.0] (Ὁ φκοδόμησεν ; ̓Α. ἐσπούδασε (περὶ στηλῶν). --- 3. 20 ρ"π] (ὃ ἐμέρι- 

σαν καρδίας αὐτῶν -Ξ Ὁ γδδ ἢ (Νο}.); ᾿Α., Σ., ἐμερίσθη καρδία. Ἐεδὰ Ρθπ (50 

Οοεῖ, Καὶ., Νον.). Οεῖ. ἊΝ Ευ, οὖ) ρῦπ, τὶ θεΐηρ [μς πδπιε οἵ βοῖης Βόβεις 
ἰδὲ. Βεῦ!]] (“Βειϊιγᾶσε Ζὰς ΕἼΚΙ], ἀ. Βυοαβ Ηο.," γαλνγό. Κὶ 7). στε. τ:’. λεϊ., 

γο-νὶ. (1883) 1-62; 80 Οτ.), 0350 Ὁ ὑ ΠΗ. --- ΠΡ» Βα. ἴαῖκ68 ἰΐ Πετα δηὰ ἰῃ 8} 
85 ἴῃ Ὠᾶπιε οὗ βοτῃξ Βοϑ811}ς {γῦε. --- ἸΌΦ 5] 6 ἀφανισθήσονται (οἷ. 518); Α.. Σ.; 

Θ. πλημμελήσουσι ; ἜΠ ἱπέεγίῤν, Οτ. ᾿οῦν. Βυ. Ὀτῦν. - ἢ] Φ κατασκά- 

ψει - Π οὐ ΨΨ (].). --- σοῦ Θ΄ ταλαιπωρήσουσιν -Ξ ὙτρΣ (δ ο1... -- 

8. νῷ 9] 86. οπι. "". -ττ 4, γγὙ] Φ΄ λαλῶν, τε Ἴ2:, δρτθεῖηρ ψἱτὰ Ἴ00 οἵ νι; 
Ῥ ᾿οφιέρεης, Οοτί, ἌΒῚ οὐ 31 (80 Ναϊ.). Ἐεδά, ντ} Ὗς.» ΛΔ (50 σα,, 

Εαυ., ΟΑ5., Νον., Οοσῖ (ἔπι. )ν Θεῖ.). τ Ὀ2 1] ΟΥ. Ὁ52132 (οἴ, γ18). Ἐπ, 521. 
ΞΡ ΕΑ] (Ὁ προφάσεις -Ξ- γι», δὰ Ατατηδί οἴβτα (ο].); Ἔ υἱεέορεῖς. Ἐχ. ὑγ.-- 
“)Φ] Εὰ. κιϑ.--α [2] ὁ διαθήσεται. Οοτί δῃηὰ Ναὶ. ΓΞ. Οε. 23. Ηδὶ, 

αἴ. Βα. ΓΣ., --- ΦΝᾺ] (δ᾽ ἄγρωστις τῷ κὸν (Ν0].); Σ. δῃὰ Θ. λάχανον 

(ες. χλωρόν); “ὃ ἴ;ῶω. ϑοηε Ηεν. οοἀά. σκ. [οὔ τὴν". -το ΡΦῸ] Βὰ, 
ὙρϑΣ Ὁπ. Οεἴ. πϑῷ Ὁ οὐ πο (οἵ, 11 145). ΗΔ]. τιν. το ἰϑ Ὄση ὉΣ] 

Ῥ θ ΡΥ 

. 25 1.3); 1. ; 5 ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. --- δ. ΠΡΟ Ἐεδὰ, υἱὰ 
Φῷ, Θ., απὰ Φ, γρ (Ξ8ο Νενν., Οοτί, ΖΔ. 7. δπὰ 2».; Ἅε., αυ., 1.οἷ., Ευ, 

ΟΑ5., Νον., Β0Β., Οεῖ, Ματιῖ). αῖμς, Ναὶ]. ἀπὰ ὈΒο. (68.) τα". Ογ. 
δ} ἬΘΒΕΒῊΣ Γ2] (ῦ τοῦ οἴκου Ὧν ; ᾿Α. τοῦ οἴκον ἃς; Θ. τοῦ οἴκον ὅν. Οοτῖ ἀπὰ 

Ματγιὶ, ὉΝ Π02. --τ Υγ}} ὦ, Σ. τεπάεν ὠκυείί, ἘΠ δπὰ δ᾽ τοογελρ, ᾽Α., Θ. ,)αν. 

Οτ. Υτ) οὐ Ὑτὴγν, πὰ. Ὑθ2γν, ΓΒ. γἼ))}. -- ὸΦ} Ἐδδὰ, ψ τ (΄, κατοικοῦντες, 

3 (80 Νενν., Οοεῖ, ΖζΔ7. δηὰ Ε»ν».; Νε., Καϊ., Ι,οὔ., αυ., Νον., ΟΑ5., Οειῖ., 

Μαιι). ---ὄὦ23] πὶ ὌΠΙ9. οὐ 2Ν 5. Ξε] ννε. ἘΝΝ (8ο 6ι., Ναὶ., Νον., Οεῖ. 
Ματί!). -- 22] ὦ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν -Ξ γΥ29 (Νο].); 85. )οϊῃ8 ἢ 

Ῥτεοεάϊηρ. --- γυ»Ὁ»} 85 τὸ υὗγυ; 65 οπι. --- » Ἐδδὰ ὑην (50 Οοτῖ, Οσ.). Ὑγε. 
γον (80 Κα]., Νον., Οοτί (2»".), Οεἴ., Ηδὶ., Ματγιῖ). Ἐπ. νρϑϑν, το 575}} Οὐ. 
5,5 γν.--- 6. ΩΝ 66 τακ6β8 88 οὐ]. οἵ δῇ ἰπβειῖεὰ δήσαντες, ψΒΙοα ΘΑ. ἀροερίϑ 
848 δεϊοηρίηρ ἴο οτίρίπαὶ τοχῖ. το 92ν}] (δ ἀπήνεγκαν τ ἦ2 (50 66 διὰ 
Ατδθίο; 80 αἷϑο Ἶγε., 1ο., Νον., Οεῖ., Μαγελ. ---- Ὡγ)0} Φῷ Ὁ]. --- 5 05] 
(ὦ τῷ βασιλεῖ ᾿Ιαρείμ; Ἔ γερὶ τοὐογὲ; ᾿Α., Θ. δικάζοντι ; Σ. ὑπερμαχοῦντι. 
ΕἘὸν οἴπεν τεδάϊηρβ 866 οἱ ς]18, --- Φ2} Ὁ ἐν δόματι ΞΞ Π)02 (ο].); Ἐ οοη- 

βίγι εβ 88 δυὺῦ). Οτ, γ9. σα. δῃὰ Ματζίὶ, γπῷῦῷϑ3. αὶ. πρῦϑ. ΜΙςΒ. "293. 
-πΊΡΥΡῸ] γε. ὩγγῈ (80 Κα]. Νονν., Μαγι!). Οοιὶ (Ξνι.), ἸΌχρΌ. --Ὁ 1. "ΡῸ] 



Χο ι 343 

(Ὁ ἀπέρριψεν ΞΞ πῸλ (Νο}].); Ἐ ΦΤ΄ασρεὶγο πεῖ, 9 2. ΞΞ 0 (9εὉ.); 830πια 

οοὐά. οἵ ἀς Ἀ. Πρ (5ο Οεῖ.). Οογπε]ῖυ5 ἃ 1,αρίάς, προ, ζαρρε]]υ5, ΠΟ. --- 

ΟΡ] Ηα]. “σο. (δε. (58. 11. 212ς, ποῖε), Φ 2. --- 703] (Ὁ ὡς φρύγανον; 

80 45. Οτ. ηῦ59. ῆε. 2705. (Βα. (ἐοε. εἶ,.)}, οἵη. ἃ5 σοττυρὶ ἀϊτῖορ. οὗἨ ρΡτε- 
οςαϊηρ τΡῸ (υ.5.). --τ Ὁ Ὁ Ὁ»}}] ΓΒ. (σε. εἶδ), ὈνοΝ ΠΝ. -- 8. ΓΝΌΠ] 
σΖ -- ν].; 50 βοῆς Ἄοάά. οὗ ἀς ΒΕ. δῆς. οὔι. ΤΊ γΝ 88 ρίοϑδβ (30 Ευ., Νον., 

Μασ), ννιδϊ]ε ΟΠ. (023.) οπι. δκδυ πνοπ, Οὐ. βυρρεβῖβ (παΐ "2 885 Ὀεδῃ Ἰοβῖ 
ἔτοτι Ὀείογε 1κ, Ὀδοδυβε οὗ ᾿ΙΚεῆδββ ἴο ΓΊΌ. ---- Ὁ}} 6. δᾶνε βυῇ. ἰπ 34 Ρ. 

ΣΧ. 1. 4. μχωγίαρἐ υἱός ἐς 7ργαφί 1.6. ἃ νὶῃθ τυπηΐϊηρ Ἰυχυτῖ- 
ΔΗ, βεηαϊηρ οὔΐ 5ῃοοῖβ, ἃ ἔπι] νη6, ρτοβροσουβ." ΠῚ 1ἢ]18 

ΤΩΔΥ Ὀ6 σοτϊῃηραγοά ἴΠδ νίενν 7 ἴἢδὶ πγᾶῖκο5 15γ86] ἃ Ὁ] ]Π]αρϑα ν]η6, “.Ε. 

5 ρΡοα οἵ ἰἴ5 ἔπιϊῖ, νης ἢ, μονανοσ, δἴτοσ ἴλ6 του ίηρ ΜΠ} ἸΑΥ̓ ἃ 
ἔγαϊξ ἴογ 1156 1{; δηὰ ἴῃ6 νϑσῪ σοϊητηοη νἱὰν ᾧ ΜΏΙΟΝ ΤΟΉ6Γ5 505 

Φρριν, 1.5. οὔθ ψῃϊοῦ Ῥουτθ οὐδ ᾿ηἴο δρᾶν, Ὀὰϊ ἢᾶ8 πὸ {πιϊῖ. 

ΤῊΪΚ κἰδϊοιηθηϊ 5 δῇ δχιθηβίοη οὗ 9}. 6. οἵ, τῃ6 νης ΠΟ, ΕΖ. τη. 
Ἡδιένυ πιᾶκος 05 ὑτεαϊοαῖα ἢ ἴῃ 6 τηοδηϊηρ 11) τυαείς, ἤσείγο» 

(οἴ. 15. λ4' Νᾷἅ. 253) ΞΞ 7γαεῖ ἦαγε τυατίς τε υἱπε τολίελ λας 7μ- 
ηῇἱελεά ἀΐνι ἐς γι, Ὀὰϊ τἢ15 15 ποῖ βυρροτγίθα Ὁγ ἴῃ Πἰδίοτσυ οὗ 

ἱπιοσρτθίδ οη, ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔΠΔΙΟΡΥ (.5.).---. 72 νεαρίες  ι121.,)0» λἕρι- 

“σε Τῆς τδουρῃς ἤθτα 5 οὔβδουστθο. Τῃς (ο] ον ἤᾶνα Ὀδοη 
βυρροβίαα : (1) Ἡλϊελ γίο ας πε )0γ ἐπε, τείοττίηρ ἴο [Π6 νὶπηα ; ὃ 
(2) ἥλο γίσἐς γε 20» ἀϊνισοζ, τοίεστηρ ἴο Ι5γ8εὶ;} (3) 27ε 

2μησλ ,ο»ὰ δὶς εἶ, 4 (4) 41πάῶ 2λὲ γγμὴ ἐς ἄξε ἀΐρε,"" (9) 

411εν ({ἀἐὲ υἱπε᾿ 5) ,γμΐξ βοιγίρλίηρ (5ο Ο υδίηρ Ῥοτμᾶρα 9 οἵ 
ποθὴ; οἵ. Ζε. γ7 170. 213 ῥ5. ηγ3}2 1λ)ὴ ΕΖ. 165.) Βυΐ ποπα οἵ 
[8686 ρχίνεβ δὴ δάδαυδῖθ 56ῆη56. Ῥεσῆδαρβ ἴῃ6 τεηάογίηρ ρίνεη 

αῦονο 77 (τοδάϊηρ Χ2}.95), ψὩ]Οἢ ΠΠΓΠΙ5Π65 δὴ Ἰά68 σοιγεϑροηαίηρ ἴο 

ὍΡ3 οὗ ἴῃ6 φσεοθάϊηρ ᾿ἰπ6, ΔΥ Ὀ6 δΔἀάορίεἄἁ. 6Ο. Α. ϑπι (υπίης 

ΠΩ ΟΥ 572.) τϑηάοτϑ, “6 ᾿Δν]ϑῇἢ 65 ὨΪ5 ἔπι, ψ ἢ}]6 Ογάῃοτ᾽5 τοαά- 
ἴῃ ρίνεβ υ5ῖ [ὴ6 οΟρροϑίίθ, “" δὴ δον] ἔπιϊς 15 ἢ15.᾽" --- 7 2γοῤονἤο71 

ὅο τὰς ἱπεγεασό οὗὈ ἀΐ γι ἄς νη ῤδεα αἰΐαγε; ἐπ 2γοῤογῆοηι 10 
τὴ 2γοσῤῥεγίέν 97 ἀϊς ἐσπά, ἀφ ρνισαΐξ ὀσαμήγμἑ ἐς ῥίἠαγ.} 1.4. τὰς 

ὭΟΓΕ ἔπι, [Π6 ποσὰ δἰίαγβ ἀϊὰ ἢ Ὀυ]ὰ ; [ἢ 6 πιοσα ὑσοβρεζουβ ἴῃς 
ἰδηά, ἴη6 τόσα θαυ] γα [ῃ6 1145 (οΥ βία 65) ψῃ σῇ δ6 

4 αῬ͵ ΤὨροά., Βαυεγ, Μα,, Ηἰἱ., Ενν., δῖπ)., Κ α., ϑοῆπ., Οἵ. Γε., 645., Β0Β., 

Νον. 1 ((.. τα, ΑΕ. ϑοδηιάϊ, Ο5., Κοβ., Ρυ., Θῇαγραθ. 

ᾧ Μα., Ηἰ,, Κ α., Οσ., ΒΥ. {Ηπ. Ἡ Οεῖι, 

[Ι Ενυ., Ρυ. 44 Τ᾽ ΜὶοὮ. 
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εσοοῖϊθα. 5 ΤῊΪϊ5 ροϊηῖϊβ ἴο ἃ τοοορηϊοῃ ΌΥ ἴῃ6 ῥτγορῇῃοῖ οὗ ἴδε 

ἰηῆυσηςς οχογῖθα οἡ ϑῦδϑὶ ΌΥ̓ ἴῃ6 δρηπουϊυγαὶ 16 ἢ] ἢ σγδαὶ 

ἢδά σοπλο ἴο δαορῖ, ίοτ ψ ἢ [ἢ 15 6 ἴἤθγα σας ἴῃ6 ἰηἤυσηςε οὗ 

[Π6 Βδδὶ-οὐἱῖ. Οη τἢς Ρ1]||ᾶγβ, οὐ τηαβϑεδἢ8, ὕ. Οὐ χ'. ---ὥ. 7λεῖγ 
ἀέεαγέ ἐς ,αδε] ΝΥαβ τἰῃποῖγ ἤεαγὶ “ αἰϊν! ἀ6α,᾽ τοϑίηρ ποὺ οἱ ΒΔ4Δ4], 

Δηἃ ΠΟ οἡ Υ̓δῆνεῃ δὴ ΟΥ νγὰβ ἱξ ποῖ σδῖῃεσ “ βῬΡεσυ, [αϊϑε, 

ἀδοοι }} Ζ (ν.5. οσ ἴθχῖ), βίῆςς ΗἩοβοα ραγι συ υν ἱηνεϊσ δὰ 

δραϊηδὶ ἃ σεγίδίη Κιηᾶ οὗ Ὑδημνθῃ- οσϑρ (Οἱ. [Π6 υδεὲ οὗ [δς 
ψοτὰ ψῖῖ τοΐεσγεησς ἴο ἴοηριο, 1ἱρΡ, τοουῖῃ, τὨγοδῖ, δηὰ βρεεςὶ 

(Ρ5. 55 τ2Ὧὲ οὖ Ῥχυ, οὗ δηά ἴῃ ΕΖ. 1:23, σεῦ ἴῃ ῬΑΓΑΪ]6]151ὲ 
βἰδηβ ΘΠ ΘΘΡΌ. .. ΚΘ {ππὴ.--- ίστυ νιμεί ἐὰεν δεαγ ῥερελνιεπί 
,»γ» 8] Οἰδοῦ τοηάθπηρβ ἂῖο : δὲ συγ, ἄδϑοσνα Ὀυη]5}- 

τηοης, Ἷ 5υῆει,"" ὯὍε Ῥυῃιϑῃθα. 1 Ευδοη 5 ὨοΟΒΈ]6 ὑστρ65 (σ.:.) 

566 ἴο Ὀ6 ἴῃ οἤφργηρ οὗ ἃ ἔδσι]δ ᾿πηαρ!ηδοη. δέρτν 15 Ἰορίοδὶ 
ΞΞ ερποέφμεηζν. --- (Β.μ4) ἀφ τοι ὄγεαξ ἠὼὰέ πεεξ οὗ τλεῖὶγ αἰΐαγε, ἀξ 

«οἱ γι ἐλεῖγ 2147] “ Βτγδακίηρ ἴῃς πδοΐκ " 15 ἃ βίτοῃρ ἤρῃγα ἴῃ 

115 σοηηδοῖίοη. [Ι{ 15 υῃΠΠΘΟΘΘΘΑΙΥ ἴο ΘΌΡΡΟΒ6 ἴῃ6Γ6 15 ΔΩΥ σείετ- 

Θῆσα ἴο ἴδε 5ἰΠκίηρ οὔ οὐὗἨὨἁ ͵Ποῃβ (Απὶ. 31) 11 ἴῃς νοτὰ υδεὰ 
οἰβανν γα ΟἿΪΥ οὗ δηῃϊπηαὶς 5 ἤθτα υϑεαἃ ταοῖδρῃοσίοαῖ νυ. ὍΠα ρᾶγ- 

4116} 150 οὗὁἨ οτγάθσ Ῥεΐνψεθη ἴΠ656 ᾿ἰηθ5 δηᾶ ἴῃς ἤτϑι οὗ [6 βίτορῃθ 

ἰδ ἴο Ὀ6 πῃοϊορ. ΤὨϊΪ5 σεργοβθηϊδιϊίοη οὗ ρυῃιβῃπηθηϊ 15 ἴῃ σοηίγασϊ 
ΜΠ (6 Ρἱοΐυτα οὗ ὑγοθρεῦ υδὲ ῥτγεβθηῖβεά. ----ὃ., 27 τοῦπ 
μάεν τοὴϊ σἂν: τὸῶὐν ἔστῦε πο φίηρ] ΤὨ15 σΟὨ 55:0. 15 οἰ θαυιὶν ἱπσοῦ- 

βἰϑίθηϊ ψὶτἢ ἴΠ6 σοηϊεχὶ δηὰ αἀδἴθθ ἔτοτλ ἃ ἰδίδσ ρογὶοα, ὑγοῦδΟΪΥ 
τὴ6 οχὶϊθ. ὙΤηε ἱποοηβίβίθηοὶθβ οἵ νβ.δ "44, ἂς ροϊηϊεα ουὐξ ὮὈΥ 
Νονδοῖκ δπὰ Ματγίὶ, 88 ἅτε : (1) ἴδον ζασηϊβῃ δὴ Θη γοὶγ ἀϊβετεηῖ 

Ἐχρδηδίίοη ἔοσ ἴῃ6 οογηϊηρ ἠυάρπηγχεηΐ, 85 σοιιραγοα συ] ἢ νβ. ὃ; 
(2) ἴδε ἰδςοκ οὗ ἔδασ οὗ γδηνεῖῃ ἰ5 ποῖ ἃ ἵἴπι6 οῆατρε δραϊηϑβῖ (ὃς 

ῖϑτδϑὶ οἱ Ηοβεδ᾽β [ἰπ|6ὲ; (3) ΠΤ ἴῃ ν.ἶ τείεσβ ἴο ἴῃ 6 Ῥγδϑθηϊ οἵ 
᾿τη πο ϊαῖα {αἴατα, Ὀὰϊ ἴῃ νι ἴο ἃ τῆοσε σεπιοῖα ἔπαυσα; (4) {ΠΕῪ 

Ὀγοακ ἴῃς σοπηδοίζίοη οὗ τποιρῃϊ Ὀεΐψεδη νϑ.3 Κη δ,  Ὡ]Οἢ ἀγα ῬΟΙἢ 
σοηςσοτηρδα ἢ ἴῃς ἀσοιτυισοη οὗ 15.846] 5. ἰρῇῃ ρἷδοθ. [1{ ἴτοιι 

[6 6ΧΙ]6, (ῃ6 Ρῆταβθα τό ἄστύέ πο ζίρρ τβθϑῃ5 Μῆηδί 1ἴ 5αγ5 ; 1 ἴτο 

490 Ἐν, Κο., Οε., εἴ αἱ. 4 Βαδυοσ. 

{ Μίςῆ., Βαυοσ, Ηἰ., Ηά., Ῥυ., ΟΥ., ΕΝ. φι Ἐν. 

{Ὑν-ε., Κνα]., Νον., ΟΑ5., Μαπὶ. Ἠ Ηά, 

ὁ ΗἰἸ., ϑίτω., Κα, Με., αυ., ΟΑΞΚ., Νοῦν. ΤΙ ννε., Γπε., Μαχγ. 

ΙΙ ( Δ]. δῇ Δεί, τ68 αμὰ Φοάεξαϑγοῤλείοπ,, 50 α150 Ευ.; Ὀυϊ ςἔ, Νον.2 
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ΔῊ ΘΑΥΪΟΣ ροτοά, ἰξ τλθδη5, γα ἕδνα η0 Κίηρ ψοσίῃυ οὗ [ἢ Ὡδτηδ 
ΟΓΥ ἴτοτῃ οι ὨΘΙΡ οδῇ σΟΙΏ6, ζ.Ζ. ΔῊ ΕΧΡΓοϑϑίοη οὗ ἀδβδραὶγ". Οἱ. 

(1) ἴδε νίενν ψὨ]οἢ ᾿Ϊδοθα ἴῃ6 βουοῃ ἰὴ ἴπ6 ᾿ηϊοσταρηυτῃ [0] ον- 

ἴηρ ἴῃς ἀφδῖῃ οὗ Τϑτοροδπ 11. 7 (2) ἴῃς νον τῃδϊ τηᾶκος ἴῃ 6 

Ὀ4515 οὐἨὨἁ [ἢ]8 5βἰαἰοιηθηΐ, [ῃ6 ἕδοϊ ἴῃμδὶ 411] οὗὐἨ Ι5γ86}}5 Κίηρβ Ψ6ΓῈ 
Θ5ἰ4 Ὁ Π15ῃ6α ἴῃ ορροϑιϊ[οη ἴο Ὑδηνθῃ ;  δηὰ (3) ἴδπε νίεν τῃδὶ 
ΤΑ Κ65 ἴΠ6 βἰδιίθπχθηΐϊ ἰηϊοττοραίϊννε, ἴστε το "οὐ α ζίμρ 7 1.6. ἴῃς 

Κὶπρ οὗ ΕρΥρί. ὃ --- 3.0», Υαλευεὴ τοῦ ἀατυέ πο ,εαγεά ΤὨϊβ ἰ5. ἴῃ 6 
ονιἀθηῖ ρΡοϊηΐϊ οὗ ᾿ἸῃοοηβΙϑίθηου ἢ ἴπ6 σοηϊοχῖ. Νο Ιβγδοὶϊῖα οὗ 

Ἡοβοδβ τς οουὰ πᾶνο δοϊκηονϊεαάροα {πὶ 6 ἀϊά ποῖ δα 
ΥὙδῆΝ ἢ ; 85 ἃ Πηδίῖοσ οἱ ίδοϊ ἢ6 5 δηραρεα πηοβὶ Δϑϑι ΠΟΙ 5]Υ ἰὴ 
Δ ΜΟΙΒΏΙΡ ΘΥΟΙῪ ρατΐ οὐ ψῃϊοὴ ρῥοϊηϊοα 1ῃ [ἢΠϊ5 ἀϊτοοϊίοη. Τῆδ 

ΘΧΡΙΓΘΒΒοη 15 ἢοΐ οὔδ οὗ ΗἩοβοδ᾿β [Ππ|6, Ὀὺῖ σοπΊ65 ἔγοτῃ ἰῃαϊ ᾿δῖοσ 

ἃρε ἤδη τΣΠΕΥ 11 ταρῃϊ αν Ὀδθη υἱζίοταά. ---- 4114 2ὼ6 ξίηρ, 
τυλαΐ εομία ἀξ αὐ 707 ως 7] ἕοτ σῶν, οἷ. Ες. χ᾿. ΙΓ 85 τηδδῃϑ, τῦέ 
ἄσυε πο ζίρρ, [18 τηθδῃ5, 779}.τῦὲ λα ἃ ζίηρ, τυλαΐ εομ ἀφ ὁ, τἴ 85 

ΤΏΘΔη5, ὙἷὸῪ Ὦᾶνα 20 Κίηρ ΨΟΣΠΥ οὗ ἴῃ6 Ὡδιηθ, δ᾽ τηδδηβ, δι σδῇ 

(ἢ6 Κιῃγ γα ἴᾶνα ἀο ἴοσ υ8ὺ [ἢ δἰἴποῚ σαβθ6 ἴῃ6 ΔΏΞΨΟΙ 15 ΠοιὨίηρ. 

--4. «“ϑεαξίηρ τυογαῖς, σευεαγίηρ ,αδε οατός, »ιαξίηρ δαγραΐ»:) 

ὙΠ τς ἰηβηϊῖνε δοβοϊυϊε (ν.»., οἵ. 4ἦ; Ο -Ξ ":3ΩὉΞ) νὰ δανα 

σ εαξίηρ τυογαῖς, ἦ.5. τΑοτα ποσάβ, ογάβ ἔσοσὰ (6 11ρ5 (15. 265 5 8.5) 
ἴῃ ΨΏΙΟΣ ἴΠθγα 5 ἢ0 {Ππ|Ὶῃ, ---- (Δ]βεῃοοάβ (15. 293). Οὐ “τυεαγίηρ 
͵,αδε οαἵᾶς,}} οἴ. 4α᾽; ου σιαζίηρ δαγραΐης, 1.6. τααϊκὶηρ σονθηδηίβ, 

οὖ. 518. η}}. ηοἵ ἴῃ ἴδ6 οτάϊπατν δῇδισβ οὐ 1. Ἵ ποῦ στ τῆς 
βδηςῖίοη οἵὗἉ 14ο]95,5 5" Ὀυϊ ΓΑῖΠΟΥ ἢ [ἢ6 στεαΐ ροόοῦγοῖβ, Αϑϑυσὶᾶ 
(ου Βαῦγυ]ου) δηὰ Ἐργρῖ; {7 οἴ. τοῦ 12. --- 454 ἄστυ “ῥγίπρε 
,)ρογηὰ ἄξε τόσας ἐπ 16 ἡμγγοῖυς οὕ 1ὼ6 Πεί] ] Μῆε Ἔχρθοῖ ἤθῖθ 

[ῃΠ6 Ῥυπῃὶβημηθηῖ ψΠΙΟἢ 15 ἴο 6 ἱπῆϊιοϊοα ογ ἴῃ6 σοπάιυοϊ ἀε- 

βοδοὰ ἴῃ [Π6 ῥτγεοθάϊηρ οἶδυβε; Ὀυΐ, 45. Νονδοῖς ἢα45 ρΡοϊηϊοα 
οὐὔὔ, ΕΣ (1) ὉΒΌΘ ἄοσβ ποῖ τηϑδῃ Ἰυάριμεηϊ ἴῃ ἴῃς β5θῆβ6 οὗ ἴη- 

ΠΙοϊίοη, δχθουτίου, Ὀὰϊ γήσάζ (οἴ ςἾ, αἰθϑο Ατπα. 57.5.5. 613), δῇ 
ἱπάςἤηϊία ἴση που 5ρθοῖαὶ δρρ]οδίίοη ; (2) ἴῃ6 σοιῃραγϑοη 

ὍΝ ἰ8 Ὠδγαϊν οἰθαῦ ΟΥ̓ 54 ἰϑίδοϊουυ ; (3) ψ ἢ16 οη 26 ,εγγοτυς 

7 {ῴφεοὲο Με ῖβ ἴῃ ΜῈ }} ἴῃ 1212, 1 15 ἤεγε ἀν κιναγά, Ὀεϊηρ 560- 

«Μαυ.,͵ Εν., Ηά,, ϑίτῃ., Οἵ, ᾧ Τδῖπα; οἴ Βοδπικίαϊ. 

1 Μιίιςοῆ,, εἰ αὐ. [ 5εε σοΐδη, 782., τοοο, Ῥ. 107. 
ΤῊ]. ΡῬα., Κα., (ἢς., εἴ αἢ. {Ὀυ. 
ΦῸ ἢο5. ἘΓΜϑδυ,, Ηά, Κι. ΟΠ6., Οτ., Θοῦηι.; Κα]. ΖΑ Μλ. Χ111.242. ΤΊ ΓΕΚο. 
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αταϊοὰ ἔἴτομῃ χη, ἰο νῆϊοῆ ἰ ὈοΪοηρθ. Ῥδσθδρ5 [ἢ]5 5 4 σοη- 
ἐἰηυδίίοη οὗ ἴῃ6 Ρῥτγδοδάϊηρ ρῥὶοῖατε οὗ πνὶἱοκεάηδθθ, δηὰ 1ἴἢ [ἢ15 

οᾶ56 (1) ἀσῖν τ ᾶῦ ὯὈ6 υδϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 56η56 οὗ ἀζευειίζ; " οὐ (2) ἄξειν 
ΤΆΔΥ Ὧδ υϑεα ἰτοη ς Δ} Υ ἴῃ ἴῃ 6 56ῆβ6 οἵἉ ἀγα ἐγ ήεε ἡ οἴ, ΑἸ. 653; 

οσ (3), δῆτεσ 8]}, φυυηεληιση, Μ᾿ ὨΙΟὮ 5}4}} θ6 5 Ὀϊοσ (εἴ. Ὠῖ. 20} 
1,4. 31 76. οἶδ, δηά 85 ρ]εηΐθουβ 848 3". Οἱ. 05 ἱπίεγρτε- 
ἰδϊοη Ξϑ ργῶσς. [τ [85 Ὀδδη ϑβυρροοίθα ὈὉγῪ Νονδοῖκ ἴῃαΐ ΕἸΠΟΓ 

δῃοΐπον ψογὰ Ὀδ6 βυὐδοιτυϊοα (ΟΣ ὉΡΦΘ, τῇ] ἢ 5}.4}} τηθδῃ “ 6νἹ},᾽" 

οὐ ἴμαὶϊ ΧΡ ἸΘῈΠ 6 τοδὰ δος Απι. 613 (οἴ, Ηο. 47), ἐπ. σπά 
γεφνιεμέ δεν ἐμ ἴο ῥοΎ»,; Ὀυϊ (3) ἀῦονα 956 6η15 βαϊ ϑίδοϊοιγ. 

ΟΠογης βιρροϑῖβ [ἢδιὶ [Π15 Ἰυαἀρτηδηῖ Ὀδρδὴ 1} [6 πη ΨΏΟ νγᾶς 

[οτϑιηοϑβῖ ἰὴ ἴμοβο 1ΠἸΘριπλαῖα σον Δ} 15 ---- [ἢ 6 ΡΓΟΡ οἴ 5 γογαὶ ἤδηηε- 

βᾶΚα, Ηοβῆδθα (2 Κ. τη). Ὁκὴ [ᾶ5 Ὀδοὴ στοηάοσοα διίζζεγηέεης, 
2οῤῥν, || τυεες 4 2οΐδο", οὐ τυογ»ιτυοοί, "5 λοροεξ, ΤΊ δῃὰ ὉΒΦΘ 

45 Ὀδδη δηγχθηασα (..5.) ἴο γηωγδῦ οὐ δαεξε απ, [1 ,αἰελοσί, 

ἤξε ἀρ ήες, 38 ἐξείγμεέδορ. [{} --- ὅ. 2 ον τὼ εαὔ' οὐ εζά-ασέη ἐἀε 

ἱπλαῤἧἠαηίς οὗ δανιαγία σλα ἡγεγιδίο] ΝΥ α σοτῃβ Ὁδοῖ πον ἴο ἴπε 
οτ σία] υἱΐοτδησο, δηα ἴο ἴῃς Ὀσρίπηίϊηρ οὗ ἴῃς βεοοηά 8-}}π6 

ΒΓΟΡΠΘ. ὍΤῃδ οσοσαϑίοη οὗ ἴῃ δρργοδοῆίηρ ρυηβημηθηΐ 15 ἤΟΓΟ 

βἰαϊοα ἴο Ὀ6 ἴῃ6 ψΟΥΘΏΡ οὗ ἴῃς οδ]Γ (εἶ. ἴῃς ἀϊβδγοηΐ σορταβθηϊδ- 
το ἴῃ ν. 3). Τῆς σοηπρδοζίοη ΜΙ ν. Ὁ 15 νον οἷοβα. ὙνΏ1]6 πον 
Ιϑγδϑὶ ἰάθη ῇῆος ἴῃ6 οἰ αρσα ἢ Ὑδῆνθῃ, ἴΏῈ ῥσορηδῖ 5665 ἢῸ 

ΤΟΙ ἸΟ 5ἢΪΡ Ὀεΐψαθη ἴθ. ὙΏΘΙΟ Δ,Τ6 ΠΟ ὑοσαάδ ἴοο βοογηζαὶ [Ὸγ 

Ὠἰτὰ ἴο υ86 οὗ ἴῃΠ6 οα Οαζ (εἴ. (5) ἰ5. ἴο Ὀ6 ῥτγείεττεά ἴο εαζυες, 
Ὀδοδῦθε οὗ ἴῃ ϑηρυϊαῦ 50 ΠἘΠΧ ἴἢ ΤῺ δηᾷ ΤῺΞ δηὰ Ὀεοδυβα ὑτοῦ- 

ΔΌΪ ΟἿΪΥ οὔθ ἱτῆαρθ νὰ8 δεῖ ὕΡ ἴῃ δδοῇ ρἷδοθ. Ἐογ Ὄχρ δηδ- 

ἤοῃς οὗ 1ἢ}15 ΤῈ ΠΉ]1ὴ6 Ὀ] γα], 5866 Ὁ. 348. ἘΒοιἢ- ἀνθ 15 ῬγοΟΌΔΟΪΥ 

ἰτοηΐοαὶ δηᾶ οοηϊοιηρίιποιϑ ἴοσ ὃκ 5, οἴ, 415 ΑἸ. η. 44 Οη 
32, υἱ. ΟΒογηθβ ὀεηιοαη ἰηβιοδα οὗ 2γεριδίς 707 1ῖἈ5 ᾿Ἰητογοϑίηρ ἴῃ 
νον οὗ ἴῃῆ6 ῥδγδὶ] 6] 5. ΕῸΓ ΟἿΠΕΟΥ τοδαϊηρϑ, 2.5. -- γα, ἀΐς δεοῤί 
σὐαΐ »ιομγπ ον ἀζρῃῇΠἸ Τῆς ρετίεςϊ, {{ τεϊαϊηθα, 15 ργορδεῖϊαε ; 

Ῥογῆδρβ ἴῃ 6 ̓πηροτίδοϊ 5ῃου]α 6 τεδά (ν.".). --- “πα λὴς 2γέεεέξησε 
ἦα τὐγἐέε ,ογ λἱρι} ἼῪΡ ἴον δὴ, τ... ΤΏ ψοτὰ "ὯΞ ἰ5 υδεὰ 
ΟἿΪΥ οἵ ἰάο]-Ῥγοϑίβ ; οἵ. 2 Κ. 2) 4 ΖΡ. τ᾿. [Ι͂ἢ ϑυγίδο δηᾶ Ατσαπηδὶς 

5 ΟΑΞ5. ἢ 72ες., Ηὰ., Βα. Ἡ Οει. 
Κα. Εν. Οτ., ΟΑ5, δ᾽ Ευ. 
Εν. Ηά., (Πο. δ Κι, ΠῚ Ηαὶ. 
ὁ Ῥ. ΠΗ Αν. 41 Κῦ. 5,11. 2071. 
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15 υϑοᾶ οὗ ῥχγδϑίβ ἰὴ ρεῆσγαὶ πὶτουϊ αἰϑοττϊ δ ο οί Θδἢ 

ἴῃοβε οὗ (ἢς ἔπιε σοα δηά ἴἢοβα ϑβοσνίηρ 14.018. [Ιἴ 15 Ρεσῆδρ5 ἴο 
Ὅς οοπηδοϊοα ΜΙ ἴῃ6 Αϑϑυσ. ξανιᾶγι, 9 ἦαγ 2γοσίγαζε, ἰλ6 ὑγδϑῖ 

Ὀοίηρ ὁπό τὐῖο 2γοςίγαϊη ἀϊ»ισε"". Τὶ 15 ον ἀθηιν υϑ6α ΠΕΙΕ ἃ5 ἃ 
ἴση οὗ οοηϊοειηρί. ΤὨδ ᾿η[οτργοίδιοη γέοϊεξ 15 ᾿τ ΡΟΘ51006. --- Οκπ 

σεεομρΐ Οὗ ἀΐς ρέογγ, δαὶ 12 ἐς δαπίελεα γον ἀΐρῃῇ (Οἵ, τ 5. 453. 
ΤἬὮΙ5 15 Δη ἱῃϑου Οἢ ἴσοι ἃ ἰδῖου ἤδηά, 85 15 ουϊἀθηΐ ἔσγοπι ἴῃ ἕδεΐϊ 

ἴμαῖ ἴῃς βυῆχ οσαμηοῖ ΡΟΒΒΌΪΥ ρὸ Ὀδοὶς ἴο 59, δἰ πουρ [ἢ15. ἰβ 
Ιηἰοηἀεδα, δηὰ ἴῃς σοηηθοῦοη ἢ ψνῆδὶ ἕο] ]ονν5 15 ἱτιροβϑὶ Ὁ]6.᾽ 

-Θ. γξα, “1ς ἡέεγ το ἐαγῦν Ὁ “415:)}γ»κ14] ΤῊΘ εἰρμδαῖς νοσγὰ 
ζἀϊς (ΑΝ) τοίοσβ ἴο [6 ἱπιᾶρα. --- Α΄, ὦ 2γέρεμ ἴο Ζίηρ 7αγεθ] 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἃ ρὶοβ5 Ὀδϑεὰά οὔ κ5᾿5, υ.5. [{ νᾶ5 ποῖ ΠΠΟΟΤΩΙΏΟΣ ἴο ΟΔΙΤῪ 

Ῥγοϑεηΐβ οὗ ροϊὰ δηα βιϊνοσ ἴτοτλ ἴῃ6 ἴθιρὶς ἴο ἃ ἰοσεῖρῃ κΚίηρ ; 
εἴ, 2 Κ. τ2᾽8 τ68 τ8:5΄͵.-- λγαΐνι εὐλαΐ αζε ἄΐεργαεε, ἀπά 7. γαφῖ 
“λαδὶ δὲ σελανιφα δέεαμοε οὐ Δ ἐομρσε ἡ ΤῊ ταϑάϊηρ ἸΣΧΡΌ Ξξ 
δεεαμδε οὗ ἀΐς τά (Ὁυ.5.) 15 σοοά, Ὀυϊ ποῖ Ὠδοδββᾶσγ. ϑῆδιηθ δηά 

ΤΟΡΤΟΔΟἢ ΜΠ Ε σοϑῖ ὕροὴ ϑγ6] ἔοσ ἴῃ6 σουηβ6ὶ] ψῇῆϊοθ ἢδ5 Ὀδθθὴ 

Δαοριεα 85 ἴῃ Ὀδβϑὶβ οὐ ἴῃ ἡδίομδὶ ρο]ίοΥ. --- 84. 7234 ἀϊσ 
2ἰπεέες 97 νεμ «λαΐϊ δέ ἀἐδείγογεα, τΔε οἵη οὗ 25 γαε  ΤῊΪϊβ διτδηρο- 

τηθηΐϊ οὗὁὨ [Π6 νεῦβθβ ργενθηῖς ἴΠ6 ἱῃἰοστυρίοη οὗ ἴῃς τπουρῆϊ, δηά 
ῬΙΌΒΟΙν65 ἰῇ οἸπαχ. Ῥϑυῆδρβ ἴῃ6 τοδαϊηρ, ἦε ἀϊσὰ 2ίαεές οὗ 
7:γαε τἀαῦ δε ἀδεογεά, ὈοϊᾺ ΤΣ δηᾶ ὨΚΌΠ Ὀεΐηρ ἴα κϑὴ δ5 ρίοβϑἝβϑ 
(υ.5.), 15 Ὀετίοσ. --- Ζΐογη αηα ζλίείς σλαϊ ἐοηις τεῦ οη “ εἰγ αὐίαγ-:} 
ΓΙ. ο΄.--- 7. 4: »»» ϑανιαγία, λ67 ζίηρ ἐς ἐμ ὁ} ΤὨϊΒ 15. Ὀεῖῖου 
[ἤδη ἴο ρυΐ ἄζγο νπἢ τῆς ἰο] ον ηρ οἶαιιθε5. 1 ὍΤἼς ρογίδοϊ 15 ὑτο- 

ΡΒεῖς; οἴ, 85, Νὸο ραχγίίουαγ Κίηρ 15 ἰηϊοηἀδά ; ΠΟΙ ἰ5 (Π6 ταείοσ- 

δῇς6 ἴο 8η 14ο]-ροά. ὃ --- Σιζε α εὐ οι 26. “ας οὔ 1.}ε τυαίε»5} 1.6. 

ἰοϑϑε ἃ δρουΐ, ψὶῖουῖ ΔΌΝΠΥ ἴο τπονα ἰῃ ἃ ἀδῆβηϊϊα ραῖϊῃ. ΞΡ 

τθδῃ5 ἐζ,  ταῖδεον (ἤδη ,ρα»:. ἥ --- ὃ δ. 414 τάεν «λα ταν Ὁ “ἠέ 
"πομπζαίπς ἐουε7 “5, αμα 19 166 δἰ, μα οὶ “5] ΤῊϊ5 ρε! Ποη 
θοΘ5 ὕρ ἴῃ ογάδγ ἴῃδὶ [ὮΘΥ τᾶν ποὶ (4]] ἰηἴο ἴῃ6 ρονεῦ οὗ [ΠΕΣ 
Θηδιο5 (οἴ ΓΚ. 248 Ἐδν. 6)6 οἷδ), 

1, ΡΡ27] Βυϊῖ ἴον ἴῃε οοπῖεχὶ δὰ ἴῃς ροηογαὶ ὑβαρα ἰη [ἢ 5 ἤσυτε (ν.5.), ἰξ 
τουὰ Ὅς υῃ]υβι1Π40]6 ἴο δάορίὶ ἔδοτε ἃ τηϑδηΐϊηρ ἰουπὰ πονἤοῖςε εἶβδε; δηά 

«(Οἱ ΒΏΒ.; ὯΙ]. ““1εὖν. Ζαρκρφ., 40 Η.; (Ὡς. Τα. ᾿νε., Ου., Νον., ΟΑ5. 

ἘΝΝε., Νον., Οεος, ᾧ Ηδς55. 

Ι 6, ΚΙ., ΤῃἊοοά,, Μ4., Ηἰ., Εἔν., Ηἀά,, Ρυ., Κε., ΟτΥ., Οἢς., Νον., Μασχι. 

4ῬὙἈἨψδ΄, Σ., Βαδϑδὶ, Μασγοῖ, πιῦ. 
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γεῖ τῆς Αταρίς ᾿- Ξξξ ἴο ες δουπάδῃηϊ (νυ. [,Δη6), ἔπτηΐδῆο5 βοοᾶ στουηά ἔοι 

(ἷ5. ἱπιεγρεεϊδιίοῃ. Β5Ζ. ἰγεαῖβ [8 οδϑῈ 85 δὴ ἱπίταμβ. οὗ ἴΠς βδπὶεὲ 03 
(Τουπὰ ἴῃ 15. 241 δπὰ εἰβενῆεγε, “0 ορηίν») ΞΞ ἐο δοιν ομεϑοί οεέ, ἐο :ῥ᾽»εααὶ οτεῖ. 
τοι [ϊ5 τοοῖ ͵αόόοξ, ἴδ τίνετ, ἰ5 ρΡγο δ ὈΪΥ Ὡδηεα. --- 12] ((, ΟΑ5. 1. 286, 

ποίε; Βαιῖμ, 2.5. Ρ. 66. ---3] ΟὨ 226 νιογξ ... ἐάε σιογε, δ. 371 ὁ. ---- 3] 
15 ἰηΐ, οβῖγ, ἔοὶἱ. ὉΥ ", ἱπάϊοαϊίηρ ἀδιῖνε οὗ δἀναπίαρε (ςἴ. Πῖ. τ6 25 335, εἴς.); 
Κδ. 2864, 4022. 407γε; δῃά ποῖ βυῦϑβῖ. ἴῃ οβίσ, Ὀείοστε ἃ ρσϑη. στ Ὁ, εἴ, 
Επν.8 20ς α. --- 30] [πῇ, οβῖγ. Κ᾿ 3 (Ὁ.2.). το 2. ΡΊ., ψ 8116 Π52 5 ἷς 5ρ.; 

Ψ΄“ “σ΄ 

Κδ. 346 α΄ --- 3. Ρ5Π] Ταῖς 15. ποῖ ἴῃς Ῥυ 8] (ΘἘΞΖ, ΗἹ.) οἵ ρῦπ τε ̓ ὃ λε-, 

»ιδασωγε 97, οἵ. Αϑεγτ. εξίω, Μεία, οἵ. 15, 3328 Ζς. τ41 (7ἄρετ, 8.44.5. 11. 296); 

πος ΟἿ] οὗ ρὺπ τε ς ὅλ», πιαξε σπιοοία, ε (Κε., ΜΆ., γε.» Ἐν τα.); Βαϊ 
ΡῬτΟΌΔΟΌΪΥ 8 δά). ἔγτοπι Ἰδίίεσ, νἱζ. ρῦτ; οἔ, Ρτ, 55. --- ΠΡ} [1{., αἱ ἐᾳε ἑέήσεε, 

8 δος. οὗ γν; οὗ ἡ ], αὲ ἐλε ἐἔνεξ, πισο. Ἦδρτε νἡϊδουΐ 1, υβεὰ οὗ ρτεβεηῖ 

οἵ ἱτωτηεαϊαϊς ἔαϊυτε, ἃ ἔανοτῖς σοῃδίγυοίίοη οὗ Ηοβοδ; οἵ, 416 ςἿ 88. 18. γΕΦ 
Ουα ., ΟΚ. 634. Ου ἴδε ἀαρᾷ. πῃ Ψ, ΟΚ. 13... Οη ἱπιρί. οὗ οὐδέραδέοι, 
Η. 22, 36; Ὧτ. 839. οὖν τὸ ἡ α α τυγορ (ΕΖ. 2513); τμεπ “0 δέ ρπίδν 
(οἴ, 41|6131); τΒεὴ ὦ δὲ ἡγεαίεα ας ρεΐλίν, το γεεεῖνε ῥερέσλνεορ (οἴ. κ1}δ 141). 

Ηδστςε ἴῃ 1015 (διττὰ βεῆβε. Τῆς νψοζὰ βεεπὶβ ἴο Ὀς 8 ίανοτίϊε ἢ Ηοβο68. --- 

ἢ] Α ἀεποιῃ. νὉ. ίγοπι ἡ}, πμέοξ, οἱ ἴδπε ρτίναϊίϊνε ἔοτος οἵ ἀεῃοιι. νῦ8. 
(οἴ, Ρ'' 61) ΟΚ. ς2Λ. ΤΆῆε οἴδεν οδϑεβ, Εχ. 1318 241 τ, 218 5 1ς, 6όδ, ]} 
τείεσ ἴο ἴδε Ὀτεακίηρ οὗ ἴῃς πεοῖκ οὗ δῃ δῃϊτηδὶ, ἐν. οἰ, ἄορ. --- ΝΊ 1 ΕἸΩΡΒ. 
-- 8. ὙΓΡ 5] Τα οταϊ Δ ΥΥ τηεδηΐηρ, .07 δέν, ἀοα65 ηοῖ δὲ μεγε; ἰΐ τείεσβ ἴο δῃ 
δοϊΐου ἰῃ ἴῃς υΐϊατε ἀηὰ τῷ σΖ δα ζίγε6 Ξξ σοορ (υ.3.). --- 4. ὈΝ 2] Οορτι, δος. 
Ξ- ΕἸΏΡΏ. -- ὍΝ} Εον πον, [8ε ἀϑι8] ἔοστη οὗ ἱπί. δρ8.; βεῖε ψῇἢ Γι υπάεν 
ἰηἤπεηος οὗ Γ΄», οἷ. 15. 2218; ΟΚ. γ5»; Κὅ. 4024. Οἱ [815 υβε οὗ ἱπί. δῦβ., 

Ἡ. 28,565; ΟΚ. 113} -- πο] Ρῇ ἢ ἂν σοη5., σοί πυΐηρ ἱπί. 405., Κὅ. 

267. --- ὈΡΦῸ] ΟΓ, 56111π| δεώγᾶρε, 11. 252; ὅ:ι. Αεὶ, 380..; Ὀυδπι, 7 εοΐ, 14. 
- ΨΚἼ] ὅ8ες οὐ Απ. 613, ---- ἸΦὦ Ατί, οπιϊεὰ, Κὅ. 293 α; οἵ. (88 ἔοττη τ τὰ 
ΠΎΦ. -- τἰ»] Ἑεαὰ ὃ» (υ...); ἴδ ΟἿΪΥ οαβϑςε οὗ ἴδε ἔδει. υϑεὰ οὗ τῇς ςδ]ἴ- 

ἰάοἷ5 ἴῃ Νουί 1βγαε]ϊ. Τῆς ἔξει. Ρ]. οἱ ΒΗ (οἴ. ἴθ τηᾶδο. βυῇ. οὗ [ῃς ν5.) 
Ὧ485 Ὀεδῃ οχρίαἰηθαά (1) 85 ἀεὶγεγς ίοτ εαένες υϑεα οοπίετηρίυουϑὶν (7ετ., (ΑἹ. 

Βδυοσ, Ρα.)}; (2) Ὀδοαυβε ἴῃς ἱπηᾶροβ8 ψεσα ἴῆοβε οὗ γουηρ δῃϊπιαὶβ ἴῃ Ὡς ἢ 

86Χ ψ5 ποῖ ῥτοτηϊηςηΐ (511.}; (3) Ὀεσαυβε ΠΟΥ ψνεγς [1616 55, τηϑη-πιδὰς 

τπΐηρβ, οἷ. ΟΚ. 122 (ΚΙ.); (4) 65 δὴ Ὄχργεβϑβίοῃ οὗ ἱηάδεβηϊίε ρεηεσα τυ, τῆς 

ἔεπι. Ὀεΐηνσ [6 Ῥγορεῖ ἔογπι ἔογ ἴῃς αὐβίγαοϊ (Κε.). -- Ἱ)9Φ} 85. ἢ ρῥτεοεάϊην 
Ργεάϊςαῖς Ρ]., Κὅ. 3429} --τ 22] δυΐ, οοἸ]εοῖῖνε, δ. 3248 υ. ---Θ. γΝ} Οἡ 

δος. Ὑ1Ὶ Ρ458. δοοογάΐϊηρ ἴο ΒΗ͂Ϊ (ςἴ. Ζο. 135), ΟΚ. 121 δ; Κδ. 110; 85 ΟἿ]. 
οἵ 53» (66), ἰἴ5 ροβιζἴοῃ 18. ἐπιρῃδῖίς. --- Φ21] Ετοπὶ ὉΔ2 ψἱΒ Δβῖχ 1 βμοτῖ- 

επεὰ ἔγοῃι σα», Εν.δ 1637); οἵ. Βατῖῃ, λ΄8. 21ο ε; ἴΚὅ. 11]. 1. Ρ. 185. Ῥετδδρϑβ 
ΓΙ͂Δ δβουϊὰ ὃὈς τεδὰ (υ.:.). - Ἴ. ΠΟῸῸ] Ρῖορ., ρεῦβαρβ ἴο Ῥὲ τεδὰ, ΠΟ; 
Κῦ. 2292. ΤῊΪΞβ βαπιεὲ ψογὰά ὁσουγβ α͵βο ἴῃ 45 1016, ---- “25 1γ.0} ΤῊς οτάες 

οἵ ψοτὰβ 15 ἀπ ῆουϊ! ἀη1685 ἢ Κ . 349 2 (ς΄. 3302) γε βυρροβε 1 ἴο ἢᾶνε 

ἀτορρεά ουὝἱ Ὀείοτε ἴΒς Ἰδοϊαὶ Ὁ δπὰ τεδὰ (νυ...) δαραγία μα ἀξ ξέηρ, 
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«εἴ, Ἐχ. 855 Ὁ, 3285, οἷο. --- 52] Μαδβς. ἴοσ ἔεσα., ἴδε οὐ]. δἀἀεὰ Ὀεΐηρ ἔδτω., 
ἹΚὅ. 2ος ἐ. 

8 14, 16Γ86]᾽8 ΠΙΔΙΟΥΥ͂ ΟΟΠΕΙβί8 οὗ δῖ, χη}; (86 ἔγαϊϊ οἵ 
5..0}} βοθὰ 5 ἃ βαὰ μαχγνοϑί, ἀθβοϊδίζου, ἀθδίσυοίίοι, απὰ ἀθδίς, 
--- οὐϑθι οὗ [096 Κὶπρ. τοῦδ, Ετοι [Π6 ἀδγ5 οἵ Οἰθοδῇ, [5γα6] ἢδ5 
βἰηηδὰ : ΕΡὮὨσαὶπὶ 15 ἃ μειίεσ ἀδϑιτηρ ἴο ἰτοδὰ [ἢ6 σογῃ, Ὀχ1 1 Μ}}} 

5ΡΟΙ] ΒοΥ ὈδαυΥ 11} ἃ γοκα ὩΡΟῚ ΠΟΙ ὩΘΟΚ, δηα 506 5}4]} Ὀ6 πηδᾶάς 
ἴο ἄταν, ἴο ρἱουρῇ, δῃὰ ἴο μαῖτον (ἢ 1). ὅον ἰὴ στἱρῃιθουβηθ85 

Δη γϑδρ ἴῃ ἶονε ; Ὀγθακ οἱ δν]] ὨδΌΪϊ5 ; [ΠΟΙ 15 511}} τἰπγ6 ἴο 56αὶς 

ὙΔηΜΘἢ δηά οὈϊδίη ἢ15 ἕδνοσ ; (1 ἌἼχῃοζῖ γου 1ἢυ.5) ἔογ ΕΙΠοτῖο γοιὰ 
ἢδᾶνα βονεὰ ψοκεάηθϑϑ δηα σοαροα ρῥυῃἰβητηθηῖ; γοὺ ἢᾶνα τηδάθ 

ἴι γοῦν ΡοΪ ΟΥ̓ ἴο 6, ἀηά ἴο {(Γυ5ῖ ἴῃ σματοῖβ δηὰ νναττίοτβ (᾿Σ 135). 
Βαϊ ἴοσ [15 τϑᾶάϑοῃ ΣΌΪ 15 σογλίηρ, ἴυτυ]ῖ, ἴῃ6 ἀσδδίσυασ!οη οὗ 

οσίυηθ ; δῃηὰ ἴῃ ἃ τποσηΐϊῃρ γουγ Κίηρ 5ἢ4}} Ὀς ουϊ οΥ̓ (δ. 16 τ) 

ΤὨΐβ ρίεος οοπϑ)518 οὗ ἴῆγες βίτορῃεβ, δδοῦ βανίῃρ βενθ ᾿π65 οὗ ἴῃς {τπλε- 
ἴογ τηονεσηοηῖ, Τα βἰγορῃϊς βίγυοίΐυτε δηά τηοᾶβυγε ὑγονα Ἴοποϊυϑίνεϊν ἰμαὶ 

ἴδε ρΐεος 5 εηἰίτεὶν ἀϊϑιϊαςῖ ἔγομῃ 101-8, ΔΙ Που ἢ ἱτεδιηρ οὗ πε βϑᾶπηε 50 ])εοῖ. 

Ἐοτ [Βαϊ τηδίζου, 8}1} οὗ [6 σδαρίοτβ πον ἰτεᾶῖ οἵ ἴῃ βαῖης βυθ)θοῖ, ϑΘίγορῃε 1 
ὈχΏΡΒ ὑΡ ουἱ οὗ ἴδε ρμαβῖ “ ἀδγβ οἱ ΟΡ 68 },᾽) ννἤδῃ βγαοὶ βἰῃηςά; ἤονγενοῦ 

Ὀοδυζιία! ἀπὰ Ῥγοβρεγουβ 586 τΔῪ Ὀ6, αγὰ Ὀυτάεπβ ἃγὰ Ὀείογε Ποῖ --- Ὀυγάδῃ5 

ψ ΠΟ νν}}} ῥγονε να ΥῪ πεανγ (ν58.3. 16), ϑιίτορῇς 2 τεοϊϊε8 ἴῃς ἔδοϊ (παὶ ἰἴ 5 
ποῖ ἴοο Ϊαῖς ἴο βδοουτε Ὑδῆνεἢ᾽ 5 ίδνοσυ, 1 [ἢς6 τρῃϊ τηεϊῃοαδ αγὸ ἐοϊϊονεα, ἰξ 

οἷά Βαδῖῖ8 ατὲ Ὀτόοκεη οἵ; Ὀυϊΐϊ ἴο [Π15 ἐμὰ δὴ δῃϊγε σἤδηρσε οἵ ρο οὐ νν}}} ὈῊ 
ἀετηδηάεὰ ἴῃ σοτηρδτγβοη Ψ] Ὦ ἴπᾶὶ οὗ ἴῃς ρμαβῖ, ἴῃ νυ] οἢ ἀδοεῖϊ δηὰ (δ 1} 6585- 
Ὧ685 ἴο Υδηνεἢ ἤᾶνε Ὀδεη (ἢδ ΡΥποῖρδὶ εἰεπιθηῖβ (ν5.}3: 3864), δίγορῃε 3 
Ῥἰοΐαγεβ [86 τυ  ἈΙΟἢ ἔοΥ [15 τεάβοη 5 σοτηϊηρ 4υ] ΟΚΙΥ δὰ βυζοὶν --- ἃ ταΐῃ 

[δὲ ψ1}} ᾿ηνοῖνε ἰδπά, οἰϊγ, δὰ Κίηρ (ν58..88. 14α.1δ). ]Ιῃ (δΪ8 διτδηρειηθηῖ, 

ν5.30.ὄ 148 ἀγα τεραγάδα 85 ἰαΐεν δια τοπ5 (νυ.:.). 

θ. .0"Ὁ7] Οτ. 0)» (8ο Μαγίϊ, εἰ, 168). --- 92). (5 οἱ βουνοί ΞΞ ΓΨ2)5; 

ὦ Ἶδιδοῦ). --- πνῦπ} 0 ἰακοε 85 24 Ὁ. οἵ νῦ; 6 -ΞἨ 34 ρ. Ὅι. κῦγι (50 Οοσῖ 
(4 »..)). Ἀπ. γνῦπ, Ἐεδὰ γνϑῃ (ὃ ε.,) Νον".). --- Υγ0}} γε. γ3, Οτ. ὙἼ}Ό. 
Ηαϊ. γον. Οεῖ. γγγ. Οδγάπετ, γἼ20. --- Ὁ] Οοτὶ (2 κγι.), κὔν τ 29] Γὐπάον 
(5... ΧΧΧΊΙΠΙ. 747), δ) 05. τ. δὰ Ηδὶ. υϑλφη, Οατάπετσ, Δ). Π. --ς Ὧ}3257 

σι. πρῶ)». Οοτῖ (2:γ.) οσι. Ματγῖΐ οπι. “9323 . ... ὨΝΌΠ 85 ἃ ρἷοξϑ. ---- ὃ} Ἐδδά, 
σ} Οτ., Κα, Νονν., ὃν. Οδγάπου, ὃν. τ ΠΡ 22 Ὁ} Ὑταπβίον ἴο οϊονν ΥἹῸΡ 
(8ο Βυ., Νον.). Βα, ἰπβεγῖβ δεν [ῃἷβ ρᾷταβε, ὮΝ Γ232 Ὁ γ:η (οἵ. τ Κ. 1239). 
Βαῖῃς Ἰοΐπβ ἴο ν.10 (580 Οοτῖ, Οεἰ.). --- 10. ὉΓΌΝΥ "Κ2] ὦ παιδεῦσαι αὐτούς, 
οὔλἱ πρὶ “Ν2 δπὰ οἰ πίπρ “Ὁ Ξξ ὁ" (ο].) ἴο ν.3, ΟΝ ἀπά βοπιε οοὐά. τεπάετ 

“Κ2 ὉΥ ἦλθε τ ν3; “5. «ΟἹ 15} “Ζ1592 -- τε ὈΛΟΣΝῚ ἸΠΊΨΩΣ; ῬΓΟΌΔΟΙΥ “ὁ Βῃου]ὰ 
Ὀς οοττγεςῖεα ἴο κεν - ὙΔ2»}2 (56Ὁ.; 50 ᾿αἶβο στ. Βα. Νον.). Οοτέ 
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(Εν.}» ἡΒΚΝῚ ὈἼΘΝΝΣ ὯΝ2 (50 Ματίΐ; αίδε δηὰ Οεί. αἷ5ο σεδὰ ΠΜ3). δὶ. 
ὉἽΟΝΝ “2. Ἀεαὰ ΕΝ ἸΔΣ3 (30 γον ώμι -- ο0Ν3] (ὃ ἐν τῷ παιδεύεσθαι 
αὐτοὺς -- 02; οἵ. ΡΕ. 132], ΩΡ (01.); 45. «ααλόδϑοῦ ἦδο -- ὉποΥἹ (5εὈ.; 
80 8140 Οεῖ. ). Οοτῖ οἱ. ἃ5 ἀϊιίορ. Ννε. σπ0." (580 Οοἷῖ (Φ».)). Ηδαὶ. οκ3 
(ΞΞ 30 ν 13). --- ὌΠ ὯΦ5] ΟΊ, ὉΠ ὦ (ϑο 4150 ϑ.βοῖ:, Οτ., 6υ., Νον., Οεῖ, 
εἶ αἱ. ); 80 Ὁ. ΗΔ]. Ὁ Ἰκῦ». Οοεῖ, ΕΝ Β5Ζ. Ὁγ ὁ (οἴ. Φ). Μαπὶ 

στα, 50 ὍΝ3. -- 11. ὈΣΊΘΝῚ] (Θ οι. Ὁ (80 αἰϑὸ Νονν.). --- πἸΡθὉ] Οπι. δ5 ἃ ρίοδβὲε 
(ϑο Ὗε., Νονν.). Ηδἱ. “Ὁ κῦ. --- Φυ] Θ᾽ νεῖκος τ 7. (0].). --- 'γ2}} ΗΔ]. 
ΛΞ (ον τ Κ. 651), Βα. οπι. 85 ἀἰτίορ. ἔτοτι ν.1ῦ (42). Ματγιὶ, ὃ; Ὁ» θΣ στ. 
- 20] Φ οἵη. --- 23)2 ΜΝ] [πϑετῖ πῦρὺὶ Ὀείοτε “π. Οοτγίὶ (71 7.) δὰ 'Ψαὶ. 

ἈΣΛΡΝῚ; δαΐϊ, πὰ Φρε., 29. Ἐὰ, βυθβςαϊεβ κ ἔοσ ργεοεξαϊηρ “3}», ἀπά ἱπβετῖς 
ἢ 85 ἰϊ8 Οὐ]. το Ἐπ. οτλ. --- ΦΥΠ] Θ΄ παρασιωπήσομαι -- ΥΎΙΝ; ᾽Α.» 

Θ. ἀλοήσει; “5. νκδ,ι.2ὸ -- ΦΥν (Ὁ) (5ε}.). --- πη} Ἀεδά, ψτΒ Νονν., Κα ΔῈ 
--- ταφὴ] (Φ ἐνισχύσει -- γι (Νο1.); ΄. 6.22. --- Ὁ] Ὁ. οπι. ὅσ. Ὁ. -- 

15. πρ χὉ}] ὦ τεηάειβ 85 δὴ δοουβαῖϊνα. --- ᾿ΌΠ .00] (Κ εἰς καρπὸν ζωῆς Ξ- γ" 
ὃ πι Ἐεαά ἼΌΠ γ05. --το Ἃ) Ὁ29 7] (δ φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς; 350 ὅ; Ἢ ἐπ- 

μουαίε νοδὲς πουασίξ. --το Γγ] (Ὁ γνώσεως -Ξ ΓΚ) (80 α)50 Οοτῖ, ΖΑ 7. διὰ 2 :π.; 

ψαὶ., Οεϊ.). Ἀα. πδγὶ (ο, θὲ. 931). --- ΦΥΥ Ὁ] Φ ἐκζητήσατε. Ἐα. υὔτ, --- ] 

Οτ. Ὅν. --- Π 7 Κεδά, ἢ Οὅ, γενήματα, 0 (80 α'5ο Οοτῖ, ὟΝε., ψαὶ., Νον.). 

Ἐ φμὶ αρεεδέφ; 5βἰταϊ αν, ὁ. Ευ. ὙῸ (οΐ, 70. 238). --- δ Χ} 65 τ ῬῪ: (50 
αἶβο Ει.). --- Ὁ55] Φ ἡμῖν. Οοτεῖ, ποὺ (ςἔ. 65), οἰ πίη ἴξ ἴο ν.ἕἥἤὅδ, --- 18. ὈσΦῚΠ] 
(ᾧ ἵνα τί παρεσιωπήσατε ΞΞ "ὯΝ ΠῸσ, ΡεΓΏαρ5 αἰτίορ. ἔγομλ 839. ---- Γι )}} 35. οοῃ- 
πεοῖβ ψἱ ῥτεσεάϊηρ. ---- ὈΓ55Ν] πὰ. ὈΠ59Ν). τ Ἴ) 2] (6 ἐν τοῖς ἁμαρτήμα- 

σίν σον, ἃ οσοττυρίίοη οὗ ἅρμασι --Ξ- 292, Μ Ὠΐοἢ οσουτα ἴῃ (548, 50 τεδά νἱτἢ 

Μα., Παἴδε, ΕἸἰοῖ., Εν., Πυδπὶ ( Ζἀεοί, 120), Ηουΐδπια, ΝὟ ε., ΟΥ., (Πες., Οτ., Ευ., 

Ι.οὔ., συ,, 6Α45., ΝοῖΖΣ, Νον., Οοτί (2 »:.), Οεῖ., ΗΔ]. -- Ἴ. 22] 6 δυνάμεώς 

σον τ ἼΓ 2) (ο].); 50 42.---14, Ἴ;}] ΘΩΦΒ, 355. Νε. Ἴ)γΧλ3 (80 Οζγ., Επ., 
Οεῖ., (Βε. (ὦϑ.), Ηαϊ.; εἰ. Μαγ). Οοτί (42»».), Ἴ2)»2. - Ἴσ.}] Θ΄ οἰχήσε- 

ται τΞ- ἼΦ᾽ (Νο].). γε. γυφνν (80 Οεῖ., Μεγ). --- ἼΦ9] Θ ὡς ἄρχων Ξ-Ξ 9; 

᾽Α. ὡς προνομή; Σ. καθὼς ἠφανίσθη. δέμτθες (ὦ Σαλαμάν; ᾿Α. ἀπηρτισμένη; 

Ἔ “αίνιαα,; “Ὁ λον, ϑ5γι.-Ησοχ. τ χοῦς. (βε. (2. »., Νον., 7, Ρ. 364, 
δὰ ατὶ. “ Βεῖ Ατῦςὶ,» 22.), οὐ. Ν. Ησιζ (4.52. ΧΙΝ. 2071.), οὗν. -- 
ΝΣ ἽΝ Γ2] 65 ἐκ τοῦ οἴκου ̓Ιεροβοάμ ΞΞ ὈΡ2 Ὁ 2 (80 αἷβο (Ἐς. ζοε. εἰζ., «οἴ, 

Οτ. Ὁ 39), ὦ ὯὩω δὼ.Ὁ -“Ο; Ἐ α αἷονιο ἐμ: φωμΐ υἱπα!εαυὲξ Βαασα; 

(5 Α ̓Ιεροβαάλ; ᾿Α. τοῦ οἴκου τοῦ δικάζοντος; Σ. ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ᾿Αρβεήλ; Θ. ἐνέ- 

δρον; Ὦ κπγ953. Ν. ΗετγΣ, ὈΕΝΡΣἋΝ ΓΔ, τοΐθγεπος Ὀεΐην τηδάς ἴο 7ὰ., ΟἢΔΡ58. 17, 

18. --- Ὁ] Φῦ ν. --- πφ] (ὦ ἠδάφισαν -Ξ 0. (ο].); 80 “5. -- 1δ. 5Ρ»] Εςδὰ, 

ὙΠ} (δ, ποιήσω, ὙΘΡΝ (50 150 Ὗε., Οσ., Βα, Νον., Οοσῖ (2 :.), Οεῖ., Μασ); 
Ξ τὸ νυ. Ηδὶ. τ». - ΚΝ} Εδδά, ψιῖῃ 6, οἶκος τοῦ ᾿Ισραήλ, ὍΝ Φ᾽ ΓΙ) (80 

αἷδο Οοτὶ (717. αηὰ Ζπι. ), ΝΥε., στ., Ου., Ευ., ΟΑ5., Νον., Οεῖ., Μακχὶ). -- 

ὩΡᾺ] Οοτέὲ (717. δαπὰ 22,.) δῃὰ Οτζ. οἵη. 88 αϊτῖορ.; 80 Φὅλῶ, -- Ὀ50)}.) 
ΘΖ ν»ἱ. Ηδ]. Ὁ οὐ ὈΞΏΣΕ. -- ἼΠΦ2] ϑόοπιε οοὐά. οὗ Κεπη. δπὰ ἀς ΚΕ. 
“2 (80 «Ϊἷ5ο Οοτῖΐ, σι. ); 80 80η6 Τοὐά, οὗ 65, ὡς ὄρθρος. Οοτῖ (33;»».), δ" γ 83 

(ς(. ΝὟε., Νον.2, Μεγ). Επ. ππτ' 1)}2. το ΠΟ Ὸ] (ὃ ἀπερίφησαν ἀπερίφηῃ 
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ΞΞ ΠΟῸ ἸΟῸ; οἷ, 1οἿ (νο].); ΘΕΈ οοππηεοῖ αϑὲ εἶδυδα οὗ γν.}δ τὰ 111. 
᾽Α. κατεσιωπήθη. Ἐυ. ΠῸ Ὃ) ὈῺΝ. 

9. ἤγονι 2 (αγ)ς οΓῪ ΟἸδεαλ ἐς Ἰογασί'ς εἰμ 1.6. τὴς 5ἰη (ΚΕ 
ἴοσ ὨΚΌΣ Ὀδοδυδα ἴῃς δαάάγθϑβ 185 ἢοΐ οοῃίηϊοαά 5) οὗ Ιβγδοὶ 5 
βοι}οίῃϊηρ ΜὨΙΟΝ ρο65 ὈΔοῸΚ ἴο δι] δὶ τἰτθ5. Βυῖϊ νῆδί 15 τηϑδηΐ 
Ὁγ ἴῃς ἀδγ5 οὗ ΟἸῬΘΔἢ, “γονε ΜὨΙΟῺ (ποῖ »πογέ ἥάαπ ἵμ ευλίελ,Ἱ ὯΟΥ 

ὥς ἐπ τυλῖἼκθἤ τε "Ὧ,1 Ιϑτδθὶ ΠΟ 5125) [ἢ]5 δἰηῃ ἀδίοδϑ!:  ΤὮγος 
ΔΏΒΝΘΙΒ ἤᾶνα ὈδΘη ρίνδη : (1) Τῆς δρ᾿ϑοάς οὗ ἴῃς Βεοη͵διη 65 δἱ 

Οἰρεδὰ (Τὰ. 1953); 8 Ὀυϊ 5ἴηος ἴῆθσα 5γ86] (1π6 εἰθνθῃ {{|065) 
ν͵ὰβϑ ἰδ κὶηρ νθηρθδησα ΟἹ ΟἿδ {πΠ|ῦ6 (ΒΕΠ] ΔΙ) ἴῸΣ δὴ ἰηΐδπΊοι5 

δεῖ, Δηα ἤδΙα ϑγδ6] ἰ5 σργεβδθηϊθα 8ἃ5 σουῃηληρ 5ῖη, ἴῃ 6 41] 5ϊοη 

ἰ5 ἱῃαρρσορσίδῖε [ (οἷ, ονανοσ, ΟΠΟΥ δ᾽ 5 βἰδιετηεηῖ: “ὙΠΟ, [5- 

ΓΔ6] ἃ5 ἃ ῬθοΟρ]δ ἴόοοῖκ ϑυτη ΔΙ νοηρεδησα οὐ ἴῃ6 ΒΕη) δηλ} 65 ἴοτ 

[Ὡς ουἵἴταρε οὗ ΟἸΡΕΔἢ ; δαῖ ἴῃς 566α οἵ νψιοκεάηθβα σετηδὶηθά, 

δηά ἀδνεοϊοραα ἰηΐο 6ν}} ργδςῖοθϑ ψόσίῃγυ οἠἱγ οὗ ἴῃς αἰδεδὴ οἵ 

οἰα "). (2) Τῇοε Ὀερὶπηίϊηρ οὗ ἴῃς Κιηράοτλ ὑπάοσ 8801 νυ ῇ]οἢ 

οςουστοᾶ ἴῃ ΟἸθοδὴ { (οἴ. 13.10.11), ψὨΙ ἢ (δοσοτάϊηρ ἴο ΜΕ] ]Πδὰ- 
56ὴ) Ηοϑοϑᾶ 866Π15 ἴο Σορασα 85 ἃ 51 ῬδυΔ 05 56 οηα ΟὨΪΥ ἴο ἴΠ6 

οἱ ; Ὀυαϊ ἄοο5 Ηοβϑᾶ 45 ἃ τηδίϊοσ οὗ δεῖ ὀρροβε ἴπ6 Κιηράοιῃ 8ἃ5 

βδυσ ἢ [5 [ἴ ηοΐ ΣΑΙ ΕΓ ἴῃ6 βοῃϊθ (3) ἼΤὨδ Ιἀο]δίτγ οὗ Μιοδὴ 

(Τα. τη5 5), νῆϊο ἢ τρασκεα τΠ6 Ὀδρίῃηϊηρ, δοσοσάϊηρ ἴο ἐγδάϊοη, 
οὗ ἴῃαϊ νῃϊοῆ ἢδ5 ΠΟΝ 5ρσεδά 850 ἴασ δηά νιὰ6."" --- 432 261 “γιέ 

ζλεγε εἱοοά ἀραϊηδί γῖς {6 505 7 μη γίρλϊκομσησες) ΤῊ]5 το π θτην 

ἴηνοῖνεβ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ Ὧν ἕοσ Ὀυ, δηὰ ἴῃς ἰτδηϑίοσ οἵ ΠῚ 3 Ὃν 
ἔτοιῃ ἴῃς δηὰ οὗ ἴῃ νϑῦβα ἴο (οἱ ον 29,7 ἃ σῆδηρα ἡ Ὠ] Ὦ Ρουτη 8 

[Π6 Ῥᾶβϑᾶρα ἴο ρίνα ἃ 56 5106 τηΘδηϊηρ, Δηα ΓΟ] αν 5 ὕνο ᾿ἴη65, ΟἹ δ 

οὗ ψὨΙΟὮ 15 ἴοο 5δοσγῖ, [ῃ6 οἴποσ ἴοο ἰοῆρ. 8: 15 ἤδῦα [θη ρουαὶ ἢ 

ΤΑῖΠοΣ ἴμδη Ἰοςδὶ ; οὗ, 2 Κ. τεῦ Ρς, τ425. ΤὨΘ 50η5 οἵ υητρῃίδου- 

655 8416 Εἰἴοσ ἴῃ6 ΒΘη) 65 (2.5.), ἴΠ6 5846 ]165 ἃ5 ἃ ΨΠΟΪ6 ἴῃ 

(ἢ6 οᾶ56 οὗ [ῃ6 5οἸδοΐίοη οὗ 881}, οὐ ἴῇοβε δϑϑοςϊαϊθα σι Μ|Ιοδῆ. 

ὙνεΙ μαυβθη᾽ 5 ϑυρρεϑίίοη, Ἰ3, 156 ὉΠΏΘΟΟσϑασυ. ΟἸΠΕΙ Ἰηϊογργοία- 

[ἰοῇ5 οὗ ΩΡ 816 : “βἱοοά 511}1," 25 11 ἘΡῆγαϊπ) ἢδα δοϊβα ἰγαϊῖοτ- 

ΟἸ5Υ (οἴ. ἴῃς »τοαὶ ἀείεδαϊ οὗ ἴῃ εἰενϑὴ {τ 65, [ὰ. 2οἾ 5 5) ; 88 ““Ὧδνα 

Φ΄,γο., Νοῦ. ΤΜα., ατ., Μεῖες (5 Χ΄. ΧΝ. τοϑο). 

{ ΔΕ,, Βαυοσ, Εοβ., ϑίπι. ᾧ Μίοδ., Μαυ., Ηὰ., Ρυ., Καε., Οτ., ΟΑ5., εἴ αὐ, 

Ι Νον. Σ᾽, ὅῆαγρεο, ε., Νον. ; ὅ5πὶι. δε, 2ϊο. 

40 Τ6σ. ἨἩ Εα.,͵ Νον. Ἦ Ηἰ., 51π|. δή Μίςἢ. 
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τασδὶ ηδα (,.Ζ. 50.811), Θῃου α ἴπόσὰ ποῖ ονοτίδκο ἴθ ἴῃ ΟἸΘΔἢ ἃ 
ΑΙ ἀραϊηβῖ [6 50η5 οὗ ντοηρ ν᾽" "' “βἰοοά ἤσηγχ δραϊηβὶ ἴῃς 50 ῃ5 

οὗ ψ τη," ἴῃ σοηίγαβῖ ψ] ἢ ᾿σοϑθηῖ διττὰς , Ὁ “ ἴα ἴδ γ σἰδηά 

(μον) ἀεβαηὶ ᾿κὸ [ῃ6 οἷά Βεη)δηλο5. Σ Εοτ ἱπιεγρτεϊδιοης 
Ἰηνο νης ἰοχίυδ] σἤδηρο, ὑ.5. -- δλαζ ποῦ τᾶν συεγίαξζε ζλεν ευέπ 

ἦμ ΟἸδεαλ 27] Ἰηϊογρταῖεῖβ (ἐσ. ΕΌΌΘΏ) ἢᾶνα Ὀδθη στοδίὶν ροσρὶεχεά 

ἴο βηα ΔηΥ πηοδηϊηρ ἴοσ 115 η6. Τα σοτηονδὶ ἴο ἴῃΠ6 ῥσεοθάϊηρ 

Ἰΐπε οὗ Πρ Ὅ3 Ὃν βϑεηβ8 ἴο σαϊϊεανε βοηθοὶ της ἀἰβΊςσΟ]Υ. 
ΤῊΙ5 ΟΠ ΠΟΙΪ 18 56 θ, 4.σ., ἰῃ Ο. Α. ϑι 5 τη θπηρ, “ [Ποσα 

Ὦανε [Π6Υ τεγηδίηθα, δηὰ [ἢ15 ψῆουϊ πγὰγ ονοτίακίηρ ἴθ ἴῃ 
αἸροδῇ δραϊηβὶ ἴῃς αἀδϑίαγαϑ ;" 4150 Ὁμουηθ᾽β, “ ἴμογε τΠ6Υ 5ἱοοά 
(δὶ ἴῃ6 νγὰγ δραϊηϑβῖ ἴῃ6 80ηὴ5 οὗ ὉηΠρΡὨ ΘΟ 5Πη 655 τ ]ρῃΐ ῃοῖ Ὄνεῖ- 

ἴαΚα τῇδπηὶ δἱ αἱ θδὴ,᾽" ---- ὈοΙἢ υἱιουγ τπ]ητ 6} Πρ] 0]6, ονεὴ ἢ 

[Ὡ6 δυϊῃοτϑ᾽ δα ϊτίοηαὶ τολασκβ. Τὴ δεῆθα οὗ ἴῃ6 σεηάοπηρ 
δΔαορίοα αὔονε ἰθ δαϑὺ δηὰ Ὡδῖισαὶ. ἴηδϑιηυοἢ 8ἃ5 ΠΟΥ ἢᾶνα 

ϑἰπηθά, δερίπηίηρ αἱ Οἰδεδῆ, νγὰσ 5881} ονογίακε ἴθθτι, σεδοβίηρ 
ἀονῇ ὄνθ ἴο ΟἹ θοδὴ ; 2.5. ἃ ψἂγ ψὨ]Οἢ, σομλης ἴσοτῃ ἴἢ6 ποιῇ, 

5Π4}} σονεσ ἴῃῇ6 ψῇο]α ἰδηά, δηὰ σεδοῦ ὄνθῇ ἴο ἴῃ βουϊποτζητηοβῖ 

[τ1τ, ΟἸ ΡΘδῃ : [[οσ αἱ θθδὴ νγᾶβ πηοϑδί ὑσο Δ ΟΪΥ δἰϊυαϊεα δῦουϊ ἴουΣ 

ΤΩ1165 ἠοστῃ οὗ [ΘΠ 5816 πὶ, νἤοτα ἴῃς 7 ΕἸ Ὧον 5ἰδηάϑ  --- 

10. 7κ κιν τυγαΐὰ 7] τοὴΐ ολαςῆδε ἠλερι)] Α τεδάϊηρ Ὀαβθαὰ οἡ 45 
(υ.5.). Οἷδεσ ἱπίογρσγείδτοηβ τα: (1) ΟΝ ““ δραϊηβὶ [6 οὨ] ἄσθη 
οὗ τ ρῃϊδουβηθθβ 1 να σοΙῃς (ΞΞ ὯΚ3) ἴο σμδϑίίβα ἴθ τὰ ;᾿" δ" 
(2) πιοϑδῖ σουηοῃ, “ἴῃ ΤΥ ἀ651Γε,᾿ “δἱ τὴν Μ0|}}}," “ψῇδη 1 ἀε- 

Βῖγ6," οὗ 15. τ ΕΖ. κἷδ τϑ 77 --- 4η4 2εοῤίε ελαΐ δὲ ραϊδεγεά 
αραΐησί ζλο»ι}] Τὶ 5 [5 δϑηΐδθηςθ, τορϑίῃμοσ ἢ ἴῃς 5ἴσορῃηι 

δἰ πιοΐυσο, [Πδὶ τηᾶκοθ ἴῃΠ6 δυϊῃθητ οι! οὗὐ (ῃ6 νϑῖϑθα ϑβυβριοϊουϑ. 

ΤῊ ἰηἀοῆπηιϊα “ ῬΡδορ 65 ̓" τδικϑ ἃ ἰδῖοσ ἀδῖθ, 1 θοίηρ ἴπ6 Ἰῃνδγια- 

Ὁ]6 ουὐβίοτῃ οὗ ἴῃ6 Ρῥγορῃμοῖβ ἄονῃ ἴο ΕΖεκΙοὶ ἴο ἤδπῖα αἰ. ΠΟΥ 
(ἢ6 Ὠοσβῖ]6 σουπίγυ ἱπϊοπαθά, Ἡΐύβεα αἰναγβ ᾿ηἀϊςαῖο5 Ερυρὶ οἵ 

Αϑϑυσία. 1 Οἰδβοῦγεοῃι (εὐ γᾶρε 2.7, Ζεεαΐα- γι 55), ἸΏ ϑαρροτῖ 

4 ΜαδτοΟΚκ, Εν., ὕπιρ., Ηὰ,, ΟΑ5. 1 δ5΄πι., Ρα. ΤΟΥ. 
ᾧ Ῥεγῆδρϑβ Ηδὶ. ἢδ5 σοπηδ 511}} Ὡδδυοσ ἴο (Ὡς τὰ βοϊυϊίοη ἴῃ ἢ͵5 τε πθτηρ : “ ἴἤετε 

{Π6γ βαϊὰ (112 Ν) : ἴδ νψγὰσγ δραίηϑί ἴῆε 5οῃς οἱ ἰπίαυ 5.411 ποῖ γεδοὴ 5 (Ὁ-} 85 
(ι 65 τεδοῆςδα) Οἱ θθϑὴ (Π9525)." ΨΜοστΩΥ οὗ ποῖς αἷ5ο 15 Οοτί᾽'5 Ξξυσρεϑίίου (Ὀαϑεὰ 
ου δ): “Αγαϊηϑβῖ (ἢ 505 οὗἉ ἰηϊ φαΐ Ὑ (οοπηδοῖίηρ ἰἢδ56ε ννογβ νυν ἢ ν. 10), 1 σοπιε 
(ΓΝ2) Δη4 1 ν}}} ομαβίίβε ἢ δπι.᾽" " Βυ, Νε., Νον. 

{ (( Βονίηβοη, διό. Δ 4:.1. 577 Ηϊ.; ϑιοπηϊης ἴῃ 28. Νον. 45 (΄, Οοι. 
Ἠ Υ5, ΚΙ, αϑῃὶ, (4]., Ββμογ, Οσ., (ἢς., δυ55, ΑΑΚ. ΕΝ. Ἡ (ΓΕ Νον. ἐπ ἦσο. 
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οὔ Ἡροβοδβ δυϊμουβῃΐρ, οἰϊε5 15. 8) 2οἷ ΜΙ. 415. 16. 4,7’, Βαϊ 
ΜΙ. 4115. ἰς Ἰαῖς (νυ. ἐπ ὥε.), δῃὰ 76. 3175. ἰ5 βυδρίοἰουβ (ν. Πυ δὶ ἐπ 
ἄσς.), ῬὮΠΕ ἴῃ 15. 89 2οῖ Θ᾽ῺΡ ΡῬγοΟΌΔΟΙΥ τεΐειϑ ἴο ἴπ 6 νδτίουβ Ῥ6ΟΡ]65 
σοηϑι υὐηρ ΑΒϑΥΓΙ Δ᾽ 5 δγα165 (οί. ϑίδας, ΖΑ͂ . ΙΝ. 260). ϑοιηα 

τεδὰ (7.5.), “πᾶ 7 εὐἱὰ γαϊάέγ, εἴς. ---- 70 ἐλασῆσε “ἦφρι 70» ἐλεῖγ 
ἀρωδές εἰμ Βαδάΐηρ ρον τσ σφ (0.5.), (Ο]]ονίηρ (6 ἀπά 9." 
Βοίῃ πψογάς οὗ ΜΠ πᾶνε Ὀδδη ἴῃ ἀουδὶ, δηὰ ἱηςογρσοίδιίοηβ ἤᾶνα 
νατεἃ δοςοσζάϊηρ ἴο ἴῃα τοδαϊηρ οὗ [6 τοχῖ ἢ δι. (1) “ὙΒεη 

{6 Ὺ δᾶνα Ὀουηά ΓΠειηβοῖνεβ (ἼΚ) ἴῃ ἴνο ἕσττονβ " (ΠΟ ; οἵ, ΠΡΌ, 
1 5. 14} Ρς. 12905),7 ἃ τείδσεηςε ἴο ρὶουρῃϊηρ ; 2.5. Ποννενεσ ἰϑσγᾶ6] Ὁ 
τηἱρῆϊ ]οἷη τορεῖμοῦ δηὰ ἴπυ5 ϑἰγοησίῃδη ᾿μουηβαῖνοβ, Υδην θῇ σου] 

ΘΑΒΙΪγ ραῖμονῦ ῬΡθορ]ς δηα ἀδϑίσου ἴπθπι; (2) ψῃδη 1 ρσίνε {Π6Πὶ 

ΟΥΟΙ ἴο σαρΌν"  (ἼὉΝ) Ὀδοδυβα οὗ {Πεὶγ ἴνγο 51η5;} (3) σε 1 
οδμδϑβιῖβα ἴμδτῃ, εἴς. : ὃ (4) ἤδη 1 σοὨδϑίθα τμθ Ὀείοσε Ὀο(ἢ [ΠΘΙΓ 

Ἔγεβ (υβίηρ ἴῃ6 Κ 100}, 2.5. ΟΡΘΏΪΥ, ἴῃ [ἢ 6 5ρῃϊ οὗ [6 Ὠδαίῃθῃ, [| 

Ὀὰϊ ΓΙῸ πιθδηϑ “ ἰουπίδίη5,᾽" ποῖ ““δγβ8᾽" (οἔ. Εννα] ἃ, νγῇο δϑϑι τη α5 
ἃ ϑυγίδο ρίυγαὶ, ΓΙΣν, δπὰ βου ϊθηβ, “4π|ριαάυεγείοπες ρλϊ), (νυ. 
Υάηβοἢε), νῇο τεδάϑβ σ΄ 2οία ἥοηπες ΠΩ) ρη  ϑι ἐογ7.); (5) ν ἤθη 
ΠΟῪ τα Ὀουηά ἴο {Πεῖγ ἵἴνο ᾿γδηβθρτεβϑίοηβ.  ὗὐμαΐὶ πον ᾶγὸ τῇς 

ἴνο 51η5᾽ὴ ὉΤῆα ἸΔΟΙΔΙΓΥ οὗ Μὶοδὴ δηᾶ Τ]εσορθοδιίῃῦ"͵. ΤῊΘδ οδῖνθ8 
οὗ δῃ δηῃὰ Βοίμο] ὁ 7 Αροκίδϑυ ἔσο Ὑδῆνθῃ δηα δοςσθρίδηςς οἵ 

Ἰάοἶδὺ.: ἘΒδίμοτσ, τἴὴ6 ουἱτ δηά, ποῖ ἴῃ6 ἀδσδοσίίοη οὗ ᾿ανὶ᾽ 5 ἤουβς 

(32), ὃ8 Ὀὰϊ (ἢ Νονδο].) [6 δϑι Δ] ]5ησηθηὶ οὗ ἴῃς Κίηράομῃ. --- 
11. Φρλτγαί»ι, ἱπαάφξεά, ἰς α ἀείζεγ ὠρυΐηρ 10 Ζλγεελ]ῦ ᾿ΙΘΘΌ, τὐεῦ 
ἡγαϊηφα, 15 ἃ ἴοβδ, ἴου 1 15 Ἱηδρρτορσγίδῖα Ὀεϑάθ ΩΝ {|| (οἱ. Ηδ- 

Ἰένγ, ψῇο ἱπβοσίβ κὉ -τΟ. κηϑναίπεα, οἴ. 76. 431,8). Ι5γ86], ἴῃ ΠΟΙ ραβδὶ 
Ὠϑίοσυ, ἰ5 σοπηρατεὰ ἴο ἃ γουηρ δείδεσ ἴο ψῃοπὶ 15 δϑϑὶρηθα ἴῃ 6 

ΘΑΘΥ ἴΔ5κ οὗ ψαϊκίηρ τοιηαὰ δηὰ στουηα ἴἢε [Ὠγοϑῃϊηρ- ἤοοσ, δῃ 
οσσπραίίοη [Πδἴ σαττῖθ5 ψΠ 1{ τἢ6 ῥΓνΊ]Θρε οὗἉ δαϊίηρ ἔγεοὶγ, ἴοσ ΠΟ 

Πγ.1.2Ζ]6 45 δονεά (1. 255). ΤῊ ρῥἰδαϑίηρ δηὰ ἀς] ρα] νοῦ 

506 ἴ5 511} ἀοἰηρ ; εἴ. ἀραϊη Ηαϊόνγ, πο ((ο]]ονίηρ [6 Ὠϊηϊ ρίνοηῃ 
ἴῃ (Ό, νεῖκος) ἱῃίθσργεῖβ ΦΥ͂ 5 ἴῃ ΗΌ. 3.5, σσίξε το ὐ 46 ,ροΐ, 1.6. 

«(Γῇ Εν. 

18, ΑἙ,, ΚΙ. Ο(α]., δῖπι., Ῥα., ΑΝ., Β5Ζ. ; οἵ. ΜΙςοἢ. (“ ῥΙουρϑἤδσοβ ""). 

Ζ Παῖδο, Βαυοσ, Ηἰ., ὕπῦ., Ηά. ᾧ (Βα. 
[ Ηεγε δραΐῃ Ηδ]. ἱπίεσγεϑ! σὴν βυσρεϑβί5 (ν.:.), “ ἴῃ τοὶ Ὀεΐηρ ομαϑϊϑεα ΠΟΥ 

ΜΠ] Ἔχρίδῖς ἰΠοὶσ βἰη 5." 
4 Οὖἷ., ΕΝ. Ἠ Ἀλαίῆος, Ηἰ,, Μασ. δῇ Ηδ65., Κεο., ΝΥ α,, ΟΒα6. 

80 Τετ, Τ Τῃροά, ΠΝ 6., Νον. 
2κΑ 
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ἴο πυσί οΥ ᾿ἰη͵υΓα. --- 4 πα ευεη 7 νιγεεῦ λαῦε «ῥαγεα “δε δεαμέν οἵ 

ἀσν πεεξ] ὕροη [Πδ τεπάδσιηρ οὗ ὭΣ ἴαστῃβ ἴῃ ἀδοϊδίοη Ὀεΐνεεη 

1ἢ15 ᾿ἰτδηβδίίοη δηὰ ἃ βεοοηά δανίηρ δ᾽ πιοϑῖ ἴῃ Ορροβὶῖε πηθδηϊηρ, 
νὶΖ. “Ὁυϊ 1 ἢᾶνο οοιηξθ οἡ ἢογ διὶγ ἡθοῖϊς,᾽ οὐ “Ὁυ1 1} σοτας,᾽" 

εἴς, οὐ “1 ΜῈ} ρᾶ85 οὐ Ὀδεϑίἀβ ἢδσ δὶσ ὩθοκΚ," ᾧ 45 ἃ ἀὑγῖνογ 

Ὀαϑιάς ἰδ οχ. ὃ Τα γοηάοσηρ ρίνϑῃ || 15 ἴο θ6 ῥγοίοσσθα θδοδυβθ 
(1) 1ἴ σοπίίηυθ5 ἴῃς ᾿ἰμουρῃϊ οὗ ἴῃς ῥγεοεάϊηρ τῃθι 6 Γ, δηα ἴδιι5 

ἀϊνίε5. 1π6 ΒΊΤΟΡἢΘ τλοσα ϑδιϊϑέδοϊογ Υ 85 Ὀθῖνθοῃ [Π6 ἀσβοχιρίίοη 

οὗ ϑγα6]᾽5 ραϑῖ δῃὰ δεσ διῖυσεα ; (2) τῇς γϑδὶ ἰσϑῃϑι ΠΟ 15 τηδτκεὰ 

ὉΥ ἴῃς ΠΡΡῚ, ἴο Ὀ6 ΒυρΡΡΙ]οα ((ῸΥ νᾶτουβ σεᾶ50 05) 1 ἴῃ ΤΟ] ον ηρ 

Ἰη6; (3) 15 αυϑᾶρὲ οὗὐ Ἵ Δὲ 24:5 ὅν ἰ56 {]γῪ ᾿υκίβοὰ ὈΥ 115 

οσουγγοηςα ἴῃ ΜΙ. η}8 Ῥχ. το, οὗ, Απι. γ8 85, ΔΙ [που ἢ σΟΙΏΓΔΟΩΪΥ 
ἴῃ [ῃ15 βεῆβε ὅδ (0]ονγ5 ἰῇ [ΠΕ ροσβοη ; (4) “1 δα 8 ἃ Ὀεδιι] 

ἀἰπιηοίηθ55 ἴο ἴῃ6 ἤριυγο, οσ ἴῃς ἤδανυ γοῖεβ υδεὰ ἴῃ ἴῃς Εδϑὶ 

Ὠοῖ ΟὨΪΥ ρ4}} ἴῃ 6 Ὡφδοκβ οὗ ἴῃ6 δηϊγπηδὶβ, Ὀυϊ οἴἴϊθῃ ρσοάυςς ἄθορ 

ψουπαάϑ " ((ΒΈγη6); (5) ἴῃλ6 τοηάθγηρ ““σοιὴς ΟΥ̓ΟΙ ΟἹ,᾽ ΟΥ ““Ρ455 

ονον" (εἴ. τ 5. τ4΄ (50) τ4} 7. 11 τ) (0Χ)}) αἴτει! ἔα 1]5 ἴο 
δὲ τὴς σοπηθδοϊίοη; να (6) ὉκῚ, ἀπο ρἢ Ροϑβ ὈΪΥ δάνογβαιίνε, 

5 ΠΟΤ ΔΡΡΓΤΟΡΤΙ Αἰεὶ Υ οἰ ρἤδίς Ξξῷὸ σμα φύέη 7) »ιγεοίδ, --- δε’ ποῦ 

7 εὐἱῷ ν»ιαζε Ξρλγαΐνι ἀγατυ) ΤῊΪΒ 15 ἴο Ὀ6 ἴῃς (αἴθ οἵ 15γδεὶ, ν]Ζ. 
οσδρεϊνιγ, ἴῃ ψοἢ ὨΘΑΥΥ ἰαθου Μ}}} ἴακα ἴῃ6 ρίδοβθ οὗ ἴῇ6 δᾶϑὺ 

16 ὨπΠοτῖο Θη]ογθαὰ. 559 ἴῃ ΗἸΡΉΏ. Ξξ "" συ ἴο τ ὰς,᾽) οΥ “ρῖνε ἃ 

τίάοσ ἴο,᾿ κ΄“ Ὀυϊ τοι ἴῃ σοηίοχὶ (1.5. ΦΥΤ, Τ12), ἴῃ6 ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ 
ταδδηϊης “ ἀτγανν "ἢ ΟΥ̓ “γοκα ἴο᾽ (8 Ρ]ουρῇ οσ σατῖ) 15 τεαυϊγθα {7 

ὯΟ ΔΗΔΙΟΡῪ ἴογ [ἢ]5 οσσιβ ; οἷ,, οὐ ἴδε οἴμοσ ῃδηᾶ, ΗἩαϊόνγ, “ [᾽ Αἱ 

Ὀἷαςό ἤδυϊ᾽ Ξξ “7 ̓ αἱ αὶ τῃοηῖοσ 501 τὴθϑ Ὁγαϑ ᾿" (οἴ. 1.1ὅ). -- 7» γαεὶ 

»ιμσ ῥίῴπμρά, γαεοῦ τιμδῦ ἀάαγγοῖν )ογ ἀϊριδοζζ  Αποῖμοσ Κιπὰ οὗ 

νοτκ, τὲ νῃϊοἢ ῥτοοθάθς ΤΠ σοβῃϊηρ, 15 ΠΟΥ δϑδὶρῃθεα ἴο 15τδεὶ, 

νἱΖ. ἴὴ6 ΤΟΌΡΠΟΙ ψοτκ οὗ ῥ]ουρῃϊηρ δηαὰ σεαρίηρ. ἴϑδγδοὶ (ποῖ 

7υ δῇ 85 ἴῃ 48{{Π1ὺ τουδὶ Ὅ6 ἰηἰοηάεά, Εἰ ἕογ ἴμΈτα 15 πονῇετε ἴῃ 

“« ΟΑΞΒ.; δπηά, δβϑϑθητα!γ, (Α]., Μᾶ., Εν. ὕπι., Ρα., Νὰ. 

ἘΝ ε., Νον. ΤΗὰά. 

ᾧ ΗΔδὶ., οἰτηρ τ᾿ Κὶ 621, γθηάθτϑ, “" [αἱ ρουγίδηϊ Ὀΐδη ἀοιοσοπιοπὶ πηΐβ ὰ οπαΐης ἃ 
500 οοι!,᾿ δηα σοῃίγαϑβίβ, νἱἢ (15 ᾿ονίηρ δηὰ Ἰοπίθηϊ ἰγεαιτηθηΐ οὗ [ςγαοὶ, Ὑδῆνν ἢ 5 

τοτα δανοῦα δια ἰονναγὰβ [ἀ4ἢ, ννοβ6 οἱ ΖΘΏ5 ἃ5 βἰανθϑ ψ"}}} Ὀ6 οοιῃροὶεὰ ἴο 

δαγὰ Ἰἰαῦοσ. [[ Β5Ζ., (δ. Ἴ 5.0 Νον. 
φΦὸ Ἐν. ὕπιρ., Ῥυ. Ἡ Μίςῇ,, Μα,, δίπι., Κα. Οἵσ., Ομ ο,, σΑϑ., Νον., Β5Ζ. 
Ἡ Νονν.; ϑεδβειηδηῃ, 20 ἢ, ; οὗ, Οοτῖ δπὰ ΝΑ]. νο τεραγὰ ἼΣν 85 οὐ ρίηδ!ν ἃ 

ΤῊ ΔΥΡΊ Δ] ποῖδ. 
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[86 ραϑϑαξα ὄνθὴ ἴῃς πηοβῖ γειηοῖα σείδσοπος ἴο Τυἀδῃ. ΤῊΪ5 Ἰἰης, 
τὴ “ 5γ86]" ἰηβίοδα οὗ “7υἀ4ἢ,᾽" 15 οτρίῃμδὶ (οἰ. Μαγίὶ," σῇο 

ϑυρρεϑπίβ ἴῃαὶ ΠΤ ΔηΠα Ξ5Ν 5ῃοιυ]α θὰ ομἰο ἃ 85 ἃ 1055), 5ἴηςς 
(1) ἰῖ5 Ἰβουρῆϊ 15 ὩδοθϑϑασΥ ἴο σοιῃρίεϊα [6 ῥ]οῖιτα οἱ [5186] 5 
οἴδηρα οὗ οσουραίίοη, ἀηὰ (2) ἴπ6 ᾿ἰῃε 15 πεεαβα ἴο Ἴοτωρ εῖα 

1ῃ6 βἴτορῃε. Νὸο ροοά τϑάβοῃ δχίβίβ [07 σοδαϊηρ Ὁ 7 ἰηϑτοδά οἵ "». 
--12. δοῖν 0» γομγεείψες γίρλϊεομσπέςς,; γεαρβ 26 ,γμὴ ο7 ὥυε; 

ὀγεασξ πῤ γομ “αζὥοιν ρσγοωμπα 1 ΗθΙδ τὸ ρίνθη ἴῆσχεα ϑυςσσθβϑῖνα 
σοιητλδηβ, οδοἢ ἱηπἀερεηάεηϊ οὗ ἴΠ6 οἴμοτβ, δηὰ 41} ἴἤσχθε στρα κιηρ 

ἋΡ ἴῃς τοί] οὗ ἴῃς δον τ Ὠϊοἢ ἴῃ ἴΠ6 ῥσόορῃ οι 5 τπουρμΐϊ 15 

ἀειηδηάδοά οὗ ϑτδο].} Τα βϑοοῃα 15 ποῖ ἴο Ὅδ6 ΚΘ 845 [ἢ6 

σοῃβοηιθῃςς οὗ [μα ἢχβὶ ; [6 ἴὮΧΘ6 ἃσὸ ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ, 85 ἴπΠ 6 ὑσαρασᾶ- 

[ΟΤΥ 5ἴδρ5 ἰοναζά “ἐεξίηρ γαλευεῆ. Τῆς ἤρυτε ἴῃ.5 Θρογεα ἴο 
ΟΧΡΓΟ55 ἴΠ6 ἀεδοιγεα Κιηα οὗὨ 11ΐδ 15 ἴδκβη ἰτοῖὴ ἴῃς Πεϊὰ οὗ ἢυ8- 

Ὀαηάτυ (οἴ. 87), ἢ ψοἢ 586] [Ὸσ 50 Ἰοὴς ἃ {ἰπ|ὸ δὰ Ὀδθῃ 
(Ἀγ  Παγ : (1) (ϑοὴν 7907 γομγεεένες γιρλϊεοδησες, ἃ το δγηρς Ὠ]οἢ 

ΤΆ Κα5 Ὁ -- [ῃηε δοουβαῖϊνα, ὃ Ἰηδιεδα οὗὨ σεέέο»αἴτρ᾽ ἐσ ΟΥ̓ ἵη,}} 1.6. δοῖ 

τσ Ὠδουβυ, ἰοῖ γον ἀδθαβ Ὀ6 τἱρῃΐζθουβ, αἀἰγεοῖ γουγ ᾿ἰνθϑ ἴῃ βιςἢ 
ΤΩΔΏΠΟΓ 85 [δι ἴῆ6 ταϑυ τ Μ11}} Ὀ6 ἃ ΡΤΟΡΟΙ 56 η56 οὗ )υβτῖςα ἰοναγαϑ 

γουὺγ ἔεϊ]ονβ. (2) ζεα2 26 ,γμ1} οὗ ἔουε, ἃ τοπαδτίηρ ΜΙ ἢ τεδαϑ 

ΠΡ (ἢ 08) 4 ἴον Ὃ ἴῃ ρτοροσγίοῃ ἴο,"" 2.4. 1εξ γουῦ |ἴνε5 Ὀ6 
ΒΙΙοἀ νἱτἢ ἴῃ 6 δριτς οὗ ἴονο, ἰοῖ ἴ[ῆ6 ουἱοοπια οὗ γοὺΓ δοῦν! Ὀ6 

οδγδοϊοσζεὰ ὃν ἶονα ὉΠ Ποῖα τῷ ποῖ ἰονε οὗ σοά ἴοσ τζδῃ, Ὀυῖ 

Ἰονε οἵ ᾿δῇ ἴοσ (ον - πηαη, 77 δηὰ νἱτἢ ἰἴ, ’Ιονο οὗ τῆδη ἴοσ αοά 

ῬΟΙΒΔΡρ5 ΡΙΕΥ Ἔχρσοβθθβ ἴἢ6 146 45 ΨΜ)ὲ]]] 85 ΔῺΥ οἴμπεοσ ἘΏρ] 5 ἢ 

ψοτά ; οἵ, Ηο. 4 6.54. ΜῈ [815 ἱπιογργείδιίοη σοτῆρασε [ἢδϊὶ 
ψϊοἢ Ὀϊηάς τοροῖῆοσ ἴἢ6 ἴνο ἱπηρογδαῖνθϑ, Ἰ9] δηὰ ἸΧΡ, ρἰνίηρ 

ἴμδ ἴῃ6 σομάϊ οηδ] ἔοσος 27, γος τοῖξ σοῦ... γοΐ σλαΐῦ γεαῤ,11 

ἃ σοῃδίΠι ΠΟ 1η 1ἴ561{ ΘὨΓ ΓΟ Ἰεριτηδΐθ, Ὀὰϊ ποῖ δἀαριεα ἴο ἴῃ6 
ςοηΐεοχὶ 88 Ὀδοδυβε οὗ [6 ἀὔϑθηος οὗ ἡ δηὰ τῃῇ86 ῥγθβθῆοβ οὗ (68 

(Ὠἰγὰ ἱπηρεταῖνο, τ. (3) 25γεαξ ω γον» γαζστν ργομρμα  (. 
76. 45 Νεσρὶ!, σέο». τ. 71. ΤὨδ (Ὠἰγὰ δηά τιοβὶ εἰρηϊβοδηῖ οὗ [6 

Φ Κεῖ, τῖο. 6} ἢ 

1 ΝΟΙΣ, 33 ἴ., ᾳυιδϑῆοηϑβ δυϊπμοηοἶ Ὑ οὗ ν5.12. 136. Μασ οι. ν.13 5 ἃ ρὶοβϑβ Ὀαβοά 
οἱ 6. 48, αηὰ 4͵5ο 138.  αβ, 

ὁ 5, Ννε., Νον., ΟΑϑ. Ή Ηἰ,, Κα. ; εὖ, ννὰ,, Ρ. 463. 
[ ΑΝ., ἘΝ... ΟΒε., δηὰ πιδὴγν οἴδοιξ. Τ Εοβ., Μϑδυ., ΟΑϑ. ἐἕ αἱ, 

{ Ο:., 645. 4. (Πε, δ ννὰ.. 
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Ῥιορ οἴ ἰη]υποιίοηβ ; Ῥεΐοτε βϑονσίηρ ἴῃς 5ε6α ργερασα ἴἢς ρτουῃὰ 
ψΏΙΟἢ [45 ὨΙὨοστίο Ὀδθὴ πορ]οοϊεα, δηα 'ῃ σοηβοησθησα ἢδς ὃ6- 
σοτης [Ὁ]] οὗ ψϑθαβ δηᾶ τΠογῃβ, ζ.Ζ. Ρ]ου ρἢ νἱγρίη 50]} ; 1 οἾΒΟΙ 

ννογάϑ, Ὧ0 ΓΟΘΕΠ τη Ὺ Ὧ6 Ἔχροοϊαα τ1η]68585 ἴῃΠ6 οἷα ΠΑΡ 15 ἀτὸ σμβδηρϑοα 

δηὰ πεν ομάγδοῖεσ [ουτηθά. ---- δήπες Ζλδγέ ἐς ἐἔσις το «εεξ γΥαλευελ] 
2.6. [ΏΟΣΘ σαηδίη5 βυΠοϊθηῖ ΠΠ16 ; 5 ἠοῖ 1ἴ ἰ5 Ὠἰρῃ πιο ἴο 5εοῖκ. ὑ 
- 70 “τε ἐπα ἐλαΐ τε γγμῖξ 97) γίρλϊεομεπξες πᾶ} ἐόν ἐρ γοι] 

Ι͂ὴ ίανογ οὗ 1158 γτοῃάθηρ ζ δά [ῃς ἰεχί ψῃϊοῦ υηάοι!ος ἰτ ἀτὸ: 
() ΟΦ (υ...); (2) ἴλε τδουττίηρ ρῇγαβεβ “ πιὶξ οὗ σρῃίθουβηθο5 "" 
(ν. Ὁ, “ταὶς οὔ 1165" (ν 2; (4) τδ6 υβᾶρς οἵ 9 ἴο ἜΧρσθβθ ριγροθα 
(εἶ. 10. 145 15. 2212»; (4) τᾷλ6 ᾿πρσορυεῖν οὔ τῃ6 ἰάθα οὗ ἰδϑδομίηρσ 
ΟἿ "τῊ) τὴ τη 15 σοπηεδοϊίοη. ΤΏ ἵνο τηοϑὶ σοτϊηπίοη σοπάδτίηρβ 
(ἄροη Ὀα515 οὗ 5 ,5) ἂῖὲ τὰ ἀξ εοριό απᾶ γαΐμ γίράδομησος, 8 ἴοτ 
ΜὮΏΙΟὮ 15. 455 δηά ῥϑ5. 85}} τα οἰϊθα δ5 δηδίορίεβ ; δηά δ ἀξ ἐονεξ 
αμά ἑσαεῦ γος γίρλἠεομδησςς. ἢ ἘΕΡΗϊδουβη 655 στα τὸ σαναδορ, 

ἄἰεἠϊοεγαρες, ἃ5 ἴτθα ΠΥ ἰῃ 15. 409-66 (οἴ. 15. 462 ς4}7 4.215 ,.κ1.ὅ 
Ὠη. 9). “ ΕἸρΠτεουβη 6855 ἰδ ἴῃ ἀϊνίης ῥτηοὶρ]ς οὐ δοίοῃ, Ξαἰναῖίοι 

[ἢ αἀϊνίης ῥτίποίρ]ε πᾳ δοϊίοη ᾿" ((εγηθρ). --- 18, Κξ λανε ῥῥμρἀεα 
τυἱοξείμέδε, ἐμζωσες γε ἧσοε γεαῤεά  Ήετε, ἃ5 Ὀείοσε, ἴῃ ἰθπη5 

υϑ56α ἃζε ποῖ ἰηϊεηαεθα ἴο ἀδϑίρῃαϊα σΟ)ΒΘαΌ ΘΟΕ; σοῦ, γεαῤ, δὰ 
2ώωρλ, γεα, τορτοβθηῖ ἴῃ6 ογαϊηασυ δοινι65, δηὰ [ἢ686 γα, ἴῃ 
οἤεςϊ, ν]οκεάηθϑα δηᾶ πη] βῖίοα οὐ ἀἰβαδῖοσ. ΤῊ 15 ἰῇ ἀϊγοςοῖ 

σοηΐγαϑ ΜΙ [ῃ6 ἀσημδηαᾶςβ 5εῖ ἰοσίῃ ἴῃ ν.ἷ3 ----  ἀαυε ἐαΐεπ 2ἀε 
7} οὗ δε] ΤῈ ἐμὰ οὗ γοῦγ ργεβδεηΐ ρο] οὐ 18 ΔΙσεδαγ ἴῃ ἰρδῖ, 
υἱΐοῦ αἸβαρροϊηίτθηῖ. --- βεεαμσε ἕλοι αοε’ γί ἵἦπ 1ἃ)}) ἐλαγίοξ, 

ἦμ τε τι ἔς ΟΣ τὰν »πὶρὴδν ομδ5] Ηδσα Ὀερίηβ ἃ ὩῈΝ 5ΌΟΡΒΕ, 

8ἃ5 18 566ὴ τοῦ (1) ἴῃε οσὔδηρα οἵ τ1δουρῆῖ, ίοσ ὨΜῸΣ 3 τωηυβὶ βὸ 
ἢ τὴς (Ο]]ονηρ γαῖμοῦ ἤδη ἢ τἴμ6 ῥγεοθαϊηρ 11η65, ποῖ 

(4) τε σϑᾶάβοῃ ἔοσ [ἢ 6 αἰἰβαρροϊηιπιθηϊ Ὄχργαβϑθα ἰῇ "Ὁ ὈΓΌΘΙΣ Ὧδ5 

Αἰγοδαν Ὀδθη οἰϊεὰ ἴῃ ΚΥΖ λαῦυέ ῥίέωρλεά, εἴς. ; (δ) ἴῃ6 1 ἰῃ ἘΚΡῚ 

18 Γαϑυτηρίνο, ροϊηπηρ ἴο δὴ Οσσαϑίοη ΟΥ̓ γϑάϑοῃ αἰγοδαάν ρίνϑῃ ; 

(2) ἴδε οἤδηρεο οὗ ἴοττ ἔτοτῃ βεσοηᾶ ρ]υγαὶ ἴο βεσοηῃά 5ἰπρυΐᾶσ. 

Νονδοῖκ᾽ 5 ἢγϑϊ οὐ]εσϊίοη (1Παὶ ἴΠ6 ρτουηά οὗ ἴῃ6 υάρτησης ἴῃ ν.} 15 
ὈΥ [ἢ 58 ἀϑϑὶρῃθα ἴο ϑοῃλοῖῃὶηρ ΠΙΟὮ 15 Ὡοϊ ΘἸβον σα ΘΙ ἢ Δ5]Ζοὰ 
ἴῃ Ηοϑβ68) ἰ5 ἰηβυ ηοϊοηΐ, ἴοσ 1}15 15 (4) ΟὨ]Ὺ δῃοῖμοσ ΨΥ οὗὨ βαγὶῃρ 

4 Ηἰ., ΟΠ). Ὁ Εδ5., Κε. Ννὰ., ΟΑΞΒ., εἰ αἱ, 1 Με. Νον. 
ὅ ΑΝ. Κε., Ομε., 9Α8., εἰ αἱ. Ι 58:5, Ῥαίδςο, Ηἰ,, Ηἀ., Ρυ., ΟΣ. 
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τῃαϊ ΤΥ πο Ἰοηρεσ ἰσυβὶ ἰη δηνθῆ, δηᾷ (δ) ὌχδοῖὶΥν τ ρδὶ 1βαἰδῇ 
ἴῃ 98 ΘΑΓΙΥ ϑοσηηοηβ (252) ΘΙΩρ Δ 51Ζ6 8 50 5.ΤΟΏΡΙΥ; ψΠ116 ἢ 8 
βοοοηά οὐ]εοποη (ἴῃδὲῖ ἴῃ6 164 οὗ διτορδηῖ β8ε]ἰσιϑὶ 15 ἰποοῦ- 

βἰβίθηϊ ἢ ἴῃς δοῖυδ] θα κηθ85 δηὰ ἢοϑιίδίίοη οὗ ἴπ6 τας ἱτρ]εἀ 
ἰῃ τποῖγ τἢχονίηρ {ΠΟ πΊβοῖνο5 Ἰηῖο ἴῃ6 δζΐωβ, Πο οὗ Αϑϑυσίβ, ΠΟ 
οὗ ΕργΥρί) ἰ5 οοηϊτδάϊοϊοαἃ ὈΥ 153414}}}5 γεργοβθηϊδίίοη σοηο ΣΡ 

Τυάδῃ ογ ἴῃ6 βδτὴς ροσίοα (οἴ. [5. 22). (Οἱ, γε Πμαυβοη, νὯο [{κ6- 
ννἶῖ56 τορατας ἴῃ 6 ᾿Ιη65 85 υηδυϊμοηῖ!ς,. (3) ΤἼδ βἰσορῆὶϊς βἰγυςσίατζο, 
ΜΠ Οἢ ἢ [ἢ 656 ἸἸΠη65 πγᾶ Κ65 ἃ Βίτορῃς οὗ βδενϑῆ [1ὴ65 σοσγοϑροηά- 

ἴης τῆ ἴῃς ἔνο ῥγθοεαϊηρ βίσορῆθβ. ΔοΪΖ " τεραγὰβ νϑβ.}Σ 155 ἃς ἃ 
ἰδῖεσ ἰηβεσίίοῃ δηὰ ν.}} 85 γλϊϑρίδοθεὰ Ὀδθοδυβα (1) [ΠΟῪ ἰηϊοτταρί ἴῃ 6 
σοῃηδοζίοῃ, Ὀγεακίηρ ᾿ηἴο ἴῃ6 πιᾶα]α οὗ ἃ ἴτεδὶς οὗ ρυηϊϑῃτηθηΐ 

ΜΊ ἃ τναγηϊηρ δοσοιηρδηϊθα ΌὉΥ ἃ ὑγοιηΐθε οὗ ἀοἰνοετδηςσα ἴο ΨὨ]Οἢ 
ὯΟ Τοίδσοησα 15 τηδάθ ἴὴ ἰἢδ σοηϊεχῖ; (2) ἴῃς ἤρυτα σἤδηρο5, --- 

ἴῃ ν.λ Τυ 4}-]]Δοοῦὺ 18 ἴ86 δηΐπιαὶ δηραρεα ἰῃ δἀρτὶσυϊζαγα, ἴῃ ν.}Σ 
11 15 [6 δοίνεσ ; (2) ἴῇοσγε ἃγὰ συ σις αἰ σα] 165, σι. ΠΣ, ψ Ὠ] ἢ 

ΟΟΟυΓ5 ΟἿΪΥ ποτα ἴῃ Ηοβοα, δηα ΟΣ ἀδηοῖς 4 τἱρῃϊ οἴαΐϊα οὗ ποατζῖ, 

[6 σοτῃητηοῇ τηδδηΐϊηρ ἴῃ ἰαῖς ᾿ογαΐυσα, ψ ἢ1]]16 ἴῃ Απλοβ δηα [58] δῇ 

[ΠΟῪ ταίεσ ἴο δχίθσηδὶ, ἰοσθηβίο τὶ μϊθουβῆθβϑα ; 115 ἀϑᾶρα οὗ ἜΝ ἰ5 

Ῥατδ!]ε]εα ἴῃ Ρσ. 125 27; ὝΣ ὙΣ 5866 8 ΠΊΟΤΕ ΟΥΒΙΏΔ4] ἴῃ 6. 42 
ἴδῃ ἤστα; υη (ν.}) 15 ἃ Ἰαῖε νοτζὰ ; (4) ἴμεσε ἅγὲ δοῇοαϑβ οἵ 6 ἴῃ 

3 δηὰ ΣῊ" δηὰ ἴῃ ΠΣ ΠΟΤΤΙΝΚ ΣῪ ((Ο]]ονίηρ 05). Ιῃ τορΙῪ ἴο 
[8656 οΟὈ]εοιοη5, Νονγαοκ υγρο5 (1) ἴῃδς τῆς οτἱρίηδὶ βἰσηϊποδησς 
οὗ νϑ5.Ὁ Ὁ 15 ἴοο υῃοδυίδίη ἴο τηᾶκα ἴῃ6 σοηηξδοίϊίου οὗ ν.}" ψ ἢ τΠδῖὴ 
οογίδϊη, δηὰ (2) παῖ ἴῇς ἄδαερεὺ βἰρηι βοδησα οὗ ΤΟΥΣ ψγὰ5 ἀου Ὀ[|655 

Κη ἴῃ ΘΑΙΥ {ἰπ|65. ΤΠδ τοδάϊηρ, ἐπ τὼν ἐλαγίοίς (υ.5.) (ἼΞΞ 

ἴογ ἽΞΥ2) ταῖμοσ δὴ ἐη| τὰν ταν (ΞΞ ἴῃ [ὮΥ Ῥο]]οΥ) 5 Ῥαβεά 

ὕροη (1) (Ὁ (Φ...), ]Θτότης, ϑγτο- ΗΠ οχδρίαγ ἰοχῖ ; (2) ἴῃ 6 ρδγβ}} 6 151 
τὰν ἀεγοές; (3) ο. 1τ4515. χ ; (4) ἴῃς ἀδπηδηάϑ οὗ ([Π6 εητίτα οοη- 
ἰεχί. ---14,. χλεγοογε {6 μμρριε (97) τυα») «λα αγίδο ἀπιοηρ τὰν 

2εοῤίε:] Τῇ 5 νι ὉΡ τλᾶῪ ταθδη σραίηε (Ρ5. 27.320. τ65 ΜΙ|.7)Ὁ 1 
οΥ ζη, αριοῆρ. ξ ΤῊ {ΠῚ 065 ἀγὲ υηάἀοτϑιοοα 85 ρθορὶςθϑ5 (οἴ. Ὠϊ. 3.48 

Ι1,ν. 21 70. 25) ; Ὀυϊ οὗ. ἴμε Ξυρρεκιεα δτηδηάαδίϊοη (ν.5.) ἐπ τὰν 

ΦῬρ. 4330; οὗ, ααο τι. ννῦῆο τεραγὰϑβ ν. 12 5. ἢανίηρ “πο σοοπηθδοϊοη νἱ ἢ ἰ18 501» 
τουπηάϊηρπ," δηὰ 45 Ὀείηρ πιδάς Ὁρ οὗ ἴννο ἔγαρστηθηῖβ, (ἢ ἤτοι οὗ νυ! οἢ πηδγ, ροσΠ 05, 

Ῥὲ τεβίοτεα ὈῪ δά ἀϊπρ ΓῸΝ .ἽἼ ὈΠΟΣΝῚ δῆδγ πὍπ 505, Κα. ἀπά Οτίπηπι, Ζέλ, “42. 
“Δἴ, αἶΞο τα͵θοῖ ν.13, ἘΚο, Νὰ. , ΑΝ. ἘΝ. εἰ αἱ. 

1 80 Κςε, Ννὰ., σ αἱ, ᾧ ὕπιρ., δίαι., νς., Νον., ΟΑϑ., εἶ αἕ. 
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εἶδες, ΜὨΙΟΝ 5 ὨΔΙΑ͂ΪΥ πδοθβθασυ. Οη ἡμη, οἷ, Απὶ. 22 15. 1γ}Σ 
76. 485 (5οη5 οἵ τὰ πλυ]ῖ τε ναι 5). --- 4ηπ4] αὔ 1) ογίσεσσες «λα 
ὅς γωϊηεα } Νῆς σδῃηηοῖ [41] ἴο ποῖα ἤθγα δῃοῖμοσ ἰάθα ψῃ]οἢ 1ςδιδ ἢ 
Ἰλῖεσ ἀενεῖορβ (οΐ. 2. ὙὉΤῇαε ἤδοθβ δηᾶ [(ἢς ἰοσγῃβοαά οἰτ65 ἴῃ 

ΨὨΙσἢ σγδοὶ δα ρυΐ Ὦ6Γ ἵγ5ῖ 5}4}} Ὀς ἰαἰὰ τνδϑβῖδ. -- 4.5 δλαζπαπ 

γωΐησαά Μεήλ-αγόε τη 1 44») οὗ τυαγ Βοῖῇῃ ΡῬγορϑσ πᾶῖγηθϑ μᾶνε 

Ὀδδη ἴῃ6 5υδ]εεῖ οὗ τῆδηγ ςοη]εοΐυγεθ. Ζβ8ε2λ-αγόε Ἀὰ5 ὈδΘὴ 1άδη- 
πβεὰ (1) ψ πῇ τῃ6 Αϑβϑυστίδῃ Αὐθϑὶα οἡ ἴῃς Τιργ5," Ῥυΐϊ τῃ]5 τνὰβ 
ἴοο Δ᾽ ΔΙ͂ΔΥ ἴο ἢᾶνε Ρτοάαμοθα 850 ϑ'τοῃρ δὴ ᾿τργοϑϑίοη οἡ ἴδ 

Ιβγδϑὶοβ; (2) ψὶ ἢ Ατθοὶα ἤθὰσ ΡῈ]]ὰ : 7 (3) σι Ατϑεΐα οἡ ἴδ 6 

ψαβῖ οὗ ἴῆ6 564 οὗ ΤΊ ογαβ (οἷ. τ Μδος. οὗ; [ο5. 454. ΧΙ]. τα, τ; 

ΧΙΠΙ. το, 4); εἶ. ἴῃε σοτγοβϑροησίηρ ψογὰβ ἴῃ [6 νουβϑίοῃς 

(ν...); 065, τεπάεπιηρ μγωὀῥααί, Ἰηϊεγρσεῖβ ἴη6 ρᾶββδαρε οἵ Ζαϊὶ- 
τοῦηηδ (7. οὔδρϑθ. 7 δῃὰ 8).8 δλαύμπαη Ὧἣὰ5 Ὀδεη ᾿ἰἀσηπδεά 
ἢ (1) ΘΒαϊτηδηθθοσ ΙΝ., [6 πδῆῖα Ὀεϊηρ δρυτγονιαϊθα (ςοξ 
Οοηϊδῃ ἴοσ [εμοϊδοῃίη, [6. 2255 ὁ 3271) ἴοσ ἴῃῆ6 βακῈ οὗ στῇγιμη), 
Ο Ὀοοδηθ Κίηρ 727 Β.Ο. δηᾶ Ὀεβίερεα ϑαιηδγια 724--722.;} 

(2) ϑῃδϊπηδήσβοσ 111., νῆο πηδᾶάθ δὴ Ὄχρεαϊίοη ἴο 1δῦδηοη (86 

σοαδτ- σου ΓΥ) 1ἢ 775 Β. Ο. δηά ἴο Παϊηδθοι5 1 773-772, ΘΠ Ὠ6 

ΤΩΔΥ αν ἰἱηνδά δα ἴἢ6 σΟὈΠΙΓΥ δοτοβα ἴῃ6 ]οσάδη ; (3) ϑαϊδιηδηι, 

ἃ ΜοδθιἸϑἢ Κίηρ, σοηϊοιρογδῆθουβ Ψ ἢ Ηοϑβοα, τηθηπΠοηδα 5 ὉΥ 

ΤΙρΙ ΑΓ ΡῚ] ΒΟΥ 85 ραγίηρ ἰἰραΐῖα ; 17 (4) Ζαϊπηηηδ (Φ.5.); (5) τῃ8 
ὭδτηΘ οὗ ἃ Νοτίῃ Αγαρίδη {τῦ6 ψῇο ἱηναάεοά ἴῆ6 ΝερΘΌ. ΕΣ Τὸ ὃὕς 

ποία σῖμοῦ ἀγὸ ἴῃς ἰο]]ονίηρ Ροϊηῖθ : (4) ἴῃ6 πᾶπλα οσου5 ἴῃ 
ΑΥΔΌΪΔη ΡΟΘΊΓ δηά οἡ ἃ Ῥαϊγαηγσθης ἱπδοσιρίοη ; (δ) (ἂς τεΐοσ- 

ΘΏΟΘ 15 δν] ἀθηιγ ἴο βϑοῖὴθ ρτεαῖ οἷ δπὰ ψεὶ]- Κηονῃ Κιηρ ; 1} 15 
νοῦ ττον οὐὖὐ ἴὴῇὴ6 Μοδ ἢ ϑῃαϊπμδη δηᾶ ἴῃς ῬΡα]εβιηΐδῃ 

Ατδοϊα ; (ῶ ἴα οηᾶῦτγα οἴδυβδα 15 ἃ Ἰδίεσ ἰηβογίίοη Ὀθοδυβα ἴδῃ6 
Τηοϑῖ ΓοΔϑοΟηΔὮὉΪ6 ΘῈ ΡΡΟΚΞ ΟῚ 15 [αἴ ἴῃ6 τοίθγοηοα ἰ5 ἴο 838η Αβϑυτγίδῃ 

κίηρσ; Ὀυῖϊ Ηοβεοᾶ εἰβενῆῇεσε βρεακβ οὗ ἴδε Αβϑυσίδη Κίπρ ἃ5 ΡΟ 
5", δηά (ἢ Κίηρ' ἤδτα βροΐκεῃ οὗ νου] βθόῖὴ ἴο Ὀ6 ΘΒ Δη65ου ΓΝ. 

ψνῇο ᾿ἱνεὰ δἴει Ηοβθα᾿β τἰἴτηδ; οἵ, Απὶ. 65, ϑιείηθσ [8 Κ65 5 [Ὁ 
ὈΝΞΝ 45 ἃ Ὁοῃπῃιρουπα ρΪΔοθ-Ὥδιηθ, δου ἴῃ 6 ΔηδίορΥ οὗ ΑΡ6] Ῥειῆ- 

4 Ἐϊοῆ., Ενν. ΤΉῊΗΙ., Οἵσ., ΟΠ. 

{Ηα., Ρυ., ϑοῆτ., Καὶ, Νον.; οἷ. Εοδίηϑου, 2ὲδ. ες. [1.. 300. 

ὁ Αἴδο ϑυτ.-ςχ., ΟἹ 1,διἰη, ἘΠ, Ἡ οτβίου, Οσείρεσγ, Νεν. 

 Εοϑ., ὕπιῦ., Ρε., Ηἀ., Καο., να. Ἡ (ΓΟΤ., Ἠαϊ.: οἴ. Ευς 

« Οε. 4411, ΒΕ, ὅγ, 1], 6ο. ΤΙ ΟΒο. (05... 
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Μαδοδὴ (2 3. 2014) δηά Αἰπιοη- δε ἢ- ΠΙδ]διῃαίτα (Νὰ. 3350..-- 
7ἦε "ποεάεγ δείηιρ ὀγοζφη τὐὐτῷ τὰς εὐϊμγεμ (Οἱ (η. 321} 2 Κὶ 82 
Ρς. 1375.--1ὅ. 7΄μς «λα 7 “ο το γοω, Ο ἀομδό οἱ 7: γαε 7 

ΤῊ15 τοηαογίηρ δάορίβ (8᾽5 πΟῸΝ ἴοσ σῦν, ἃ Ῥεΐπῃρ ἱτηροϑϑὶ]Ὲ ἴο 

Βηά ίος ΠΙῸΩΡ δὴ δρρτορτστίαϊα ϑβυδ)εςῖ ; "' αἷϑὸ (55 Ὁ) Σ᾽ ΓΞ [ῸΓ 

ὈΚΡΞ (οἴ, 610 85). Ματγίουβ βυδ]εοῖβ ἔοσ πὸ μανα Ὀδθη ρίνθη, ἐν. 
ΒεΙΠΕΙ, ᾧ Υδανθῃ, ὃ Βαϊ πηδηθβοσ ; [ἡ Ὀὰϊ Ποης οὗ ἴῃ656 15 5διἰϑίδο- 

ἴοτγ. Τα τοδαϊηρ οὗ (5, βηθ Ἰσραηλ ἰπειεδά οὗ βηθηλ, ᾿45 δτίδθῃ 
δΔοοοσζαϊΐηρ ἴο βοτὴβ ἔγοτῃ ἴῃ6 βῃογίθηθα [ηλ;  δοοοτγάϊηρ ἴο οἴϑβ 

ἴτοτῃ ἴῃς ίδοϊ πὶ ἴῃ6 ἴνγο 6 βυῃοηγυτήοιιβ."" --- ϑεεαπδς οὗ 1.ε 

εὐ 97 γοι» εὐ] 1.5. γο» ργεαξ τυϊεζεάμεςς, ἴὰ6 ἀουθ]οα ἔοστῃ ὁχ- 

ΡΓΘϑϑίηρ ᾿η[ΘΏ511γ. --- 7, Ζὴς ἀστυη ϑΐσγὶν τράρησ σλαΐί δὲ τλὰε ζίγισ 

97 15γαε Τῆς Κίηρ 15 ἴο Ὀ6 ουξ οὔ Εἰἴογ (1) ἴῃ [ἢ πιοτηίηρ οὗ 
- ἢϊ5. ψΟΥΚ, 2.5. αἴ [86 νεσν ὈδρΙηηϊηρ ; ΤΥ οὐ (2) ἴῃ τδ6 τιοσηΐϊηρ 

ἄλννῃ, ΏΘΩ ΡῬΓΟΒΡΕΠΥ 16 ΟὔσΘ Ὡῇοτα ἴο ῥσζδϑδϑηΐ 186]; 11 οὗ 

(3) 85 βϑυάδάθηϊυ 845 σοπθβ ἴῃς ἄδννῃ δῇοσ ἃ ηἰρῃϊ οὗ 5] υπιθεῖ (οἴ. 

Ρᾳ. οοὗ) ; 88 οἵ (4) [κα τῆς ἀαινῃ (ἽΠ759), 15. 588 7 {{} οσ (5) ἴῃ 

ἴδε 5βἴοπη (2). 4“ Τῆς ρῥγορδ ΠΥ 1165 Ὀεΐνθθη (3) δηά (5). 

9. πρ3)5} ὙΠ ατί., οὗ, 23; Κῦ. 2ρς ὁ. ---ο αὐ »7 τ τῦψ; ἴον οἴδβεν οδβεβ οὗ 
τηεϊδ! ἢ 55 οἵ. 383 ἔοσ 23; ΠῚ ἔοτ ΠΡ; πον ον ἀῊ-ὦ -10. σον }] ΤΓΡΑ͂Σ 

15 τεϊαϊηςά, οἢ ᾽ οἴ, Κὅ. 4155; οἢ αϑϑἰ πη ]διίοι οὗ Ὁ ΟΚ. 71; οἡ - ἴῃ ρᾶυβ6, 

ΟΚ. όσα. --- Ὁ. Ν} Οἴτγςο. οἱ. Ξάγαϊνε ὀεὶπρ ὦ λέϊξε; εἴς. --- 11, 25 Ν] Εογ 
Οἴδοσ Ὄχϑῖηρῖεβ οὗ ἴμε οἷά ςαϑε-εηαϊηρ ἴῃ Ρῖορ., ν. ΟΚ. οοὗ; οἱ "- Ὀείογε 

Ρτερ. ν, Κὅ. 272; οἴ, 3360. --- Ὑτῷ.} Ψ ΤΥ ἀουδια!; οὐγ ἢετα δηὰ 15. 282 

ΤΌ. 3919; ς(, Η. ΝΥΝ. Ηορρ, 58. 77; ΝορεϊΞξιεἴη, Δαμπαπυγδεῖ. ἐπ αῖ, 16. --- 
12. Ὁ] Ου ὃ Βεγε δῃὰ ἰῇ νον, ΟΚ. 1175; Κῦ. 280. τοι ὍΣ) ον. 1.2] Ηδτε 

δηά 7ς. 43 σἱ σορτι. δοο.; ἴῃς οἷν οἴπετς οσουγγοηςα ΡΥ. 1328, ---- ΨΥ] ΞΞ ρεηϊ- 

εἶνε; οἵ, 2 Κ. 55 Ῥ5, 1ο216 Ες. 32:5, Κῦ. 281 2, 400 ὁ. -- 18. πγῦ] ΟΠϊαϑβεϊς, 

Κό. 339 7; οχπ π-, Κὅ. 28) ὁ; ΟΚ. οοχ.- --- 14. ὈΝΡῚ] Οπ ἴπε (Ἱ] (Δῃηὰ ταᾶγε) 

νυ ρ οὗ ἃ, ΟΚ. οὖ, γ2α, 23 ’. ---ν} Οἱ, Μαςβογεῖὶς ποῖε; σξδὶγ ἃ Οδ] 

Ῥ855. (ΟΚ. ς3 "-; Βοιίοδετῦ, οοό; Βαγίῃ, ιεελγὶ ε. ͵μεόϊ ἄτι Πα εελεί»ον, 
(1890) ρΡΡ. 14ς Η΄.), [Βουρῇ σοτατηοη}ν ο8}1ε« Ἡδρῃ.; ΟΠΪΥ Πετε δηὰ 15. 33}. -- 

ἼΦ92] [πῇ ψ [ἢ 50]. ἀπὰ οΌ]. τ Ὁ)2 Ὁ») ὈΝ] Οἴτς. οἷ., ΟΚ, τσόε; οὗ Κὅ. 402 Ζ. 
ᾧν» τῷὸ ῥρείλεγ το ὰ, ΟΚΚ. το σα, ποῖα 3; οἷ. Οη. 3223 -- ΟΡ ΠΡ] Αδεῦ 
ἈΠΔΙΟΡΎ οὗ “ον οὗ οδίες, δορρ οΥ ϑοηρε, ΟΚ, 1331; Κό. 309 ἐ; Ὀυϊ ς, βϑυρρ. 

οἵ ἀϊῖορ. (Ὁ.5.); οἱ - τεϊαϊπεὰ δῇϊεσ τεσηοναὶ οἵ ἴοῃς, ΟΚ. 25 ἐ. -- ΠῚ] ΝΙΡΆ. 
Ἰηΐ, δ05. ἱπιεηβίνα. 

ννε,, ατ,, Νον. | Ηε65. Ἦ Κα. ᾧῥῥ ΟΒεο. 
{ Οοπ, Ννε., στ., Νον. { (ἵ. Βαυά ποίη, εἰ, 1. 30. {|| Οοτῖ, ατ. 
1ΆᾺΝ., Βδϑῃ, νὰ. ὁ ἕν. δ Μδαῖοκ. ἢ Βαιοσ, Η. 48 Ννε. 
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8 15. 4780] ἃ ΟἸὨἱ]ὰ -. ὙΔΏνΘΙ [15 ΖΑ ΠΟΥ, τ ἢ 411 [86 Ἰονὸ 
οὗ ἃ ἔαίμογ, ουϑὴ πῃ 10 ἦδοθ οὗ ἱπρταί (πῶὼθ δηὰἂ ἀθδοσ 0ῃ. 
αὐ ΘΞξΪἶΓ Δ] ἴβγ86] ουἱ οὗ Εργρῖ, Ῥυϊ ἢς6 ψαπάσγοα ΑἸ ΔΥ ἔγουι 
ΤΏ 6, ΤΕ ἀογηρ ΤΟΓΒΏΙΡ ἴο οἴει ροάβ (" ἦ. Αμπὰ γεῖ ἰἴ νὰϑ 1 στ 8ο 
Ὀγουρῆϊ Ὠἰπλ ὑΡ, τοδοίηρ Ὠϊπὶ ἴο νγα ἶκ, σΑγσγὴρ ΠῚ ἸΏ ΤΩΥ ΔΙΤΏΒ ; 

Ἰεδάϊηρ δἰπὶ Κἰηάϊγ, ἰτεδιίηρ μἰτα τ θγο ]γ, σα ἐδεαϊηρ ἢἰπὶ (δ ὃ. 

Ης τουβὶ ροὸ Ὀδοῖ ἴο Εργρῖ, οἵ ἴαἶκα Αϑϑυσία 85 ἢΪ5 ἰκίηρ, ἴοσ ἢ6 ἢ5 

οδϑβῖ τὴ6 ΟΗ͂ (Δηἀα τῆς ϑινοτζα 5}4}} σοηϑβύγηα ᾿ἰπ ἴοσ Πἰ5 θδα Ρο]]ςγ) ; 
ες... .(δ. Βιυῖ δον οδῃ 1 γίνε Ὠἰπ ὑρ ἴο ἀεϑίσυς!οη ᾿ἴκα 
Αἀπηδῇ οὐ Ζεδοία Ἐ ΕῸΣ 1 δὴῃ σοά δηὰ ποῖ τδῃ. ΜΥ νοίες, 
κε (παῖ οὗ 4 Ἰίοῃ ἴῃ ἴῃς αἰδίδῃσθ, Μ1] “411 [δὰ ἴο τεΐυσῃ (Ὁ) 
{5 0 ΕῸ: 

ΤὨΙ8 ρίεςς 15 τηϑᾶς ὕρ οἵ ἔουγ Ββίτορῇεδβ, σδοΐ οἵ δὶχ οὐ βενθὴ 1π658, ἤδυ 
ἴΒς (τἰπηεῖεν τπονειηεηῖ. Τῆς ἔγβῖ βίγορδε (" 3) ἀφβογῖῦεβ 15τ8.6}᾽}5 τε ]]ους 

δἰιἰτὰὰς τοννατά Ηἰ5 (αἴπεῖ, Ὑδῆνεμ. ΤὮε βεσοηὰ (8: 4) ρἱεΐυτεβ, ἴῃ Τσοπίγαϑί, 
ἴῃς Ἰονίπρ δηὰ δι ῃεΥγ αἴτια ς οἵ δῆ ἢ τοναγὰ 15γαεὶῖ, ΤὨς τὨϊγὰ (57) 

ἀδοΐίαγοβ ἱμαὶ ἢ τπηυβῖ γὸ ἰηῖο ἃ ἰοτεῖρῃ ἰδπάὰ, ἢἷ5 οἰκἰε8 Ὀς ἀσπίτογεά, εἴς. 

Τῆς ἐουγ (84. 9}. 106.) ἀερίςϊβ ἴῃς ἀροων οὗ ἴῃς ἔαῖδετ, πο, ἱπάςεά, 15 ὑπδΌϊς 
ἴο γίνε ὕὑρ ἴδε 5δοὴ ἴδυβ σοῃπάειηηδα ἴο ἀεπίσυςϊίοη πὰ ἴο δχῖϊς, δηὰ ἼἿοῦ- 

δεαυ ηἾὮΥ βεη 5. ἰοσῖ ἢ}! ἴδ βυϊηθοι5 ἢ οἢ ς 4115 Ὠἷπι Ὀδοὶς. Τῆς (οἸ]]οσίν 

Ραᾶτίβ αὔτ ἴγοτῃ ἃ ἰαῖετ βαῃὰ: (1) 2 πγ΄) (ν.5); (2) ἴδε οἱοβίπρ 5εςιίοι 
(ν5.85. 94. 10}..11}. 

ΧΙ. 1. 4. 7,γαε λας τυανπαγεα ατσαν γον γαλιυελ, αὐλομρὰ 
ἦε εαγεά ),0»γ ἀϊΐηι πιοσί ἐση ἰδ). 

1. 25] (ὃ τὰ τέκνα αὐτοῦ -Ξ γ)20; 80 Φ (80 αἷ9ο Ναϊ., Ου., Μαπ). 
Σ. νἱός μου (5ο 35); Θ. (ἐκάλεσα) αὐτὸν νἱόν μον. ὙΝΚΙ. 5 ὃ ( ζύκεγτιελ. 182; 
50 Κα. (Βςε. 2.52. Νον. ᾽ο7, Ρ. 365; Ηα].). Οτ. 92 ὦ. Οοτῖ, )35. Εςδά, σῖϊδ 
γε. γῇ Ὁ, 2. θεϊοηρίπρ ἴο ν.2 (50 Νονν.3). --- 3, ἸκῸ 7 (ὃ καθὼς μετεκάλεσα 
ΞΞ ἸΝᾺ)2 (30 αἷβο Οοτῖ, ΝὟΚΙ., Κα]., συ., Εα,, 1,οὔ., ΟΑ5,, Οει., Ηα]., ΟΒς.(Οδ.), 

Ματιῖ); 85 αἶβο ἱπβετῖβ -, Ἐξεαὰ, ψ τ Αα.» ἡκλρ, ψ ἱἘ ΥὉ ἔτοτι ν., ΟΣ. φν9 
ΝΡ. Οὐοσὶ (Ζ»».) ὌΝ. τ-- ὉΠ255} ἘΒεδὰ ὅπ )98, ἢ 6ὅ, ἐκ προσ ὦπον μον 

(8ο ῷ, ΜΙςἢ., θαῖϊῆς, Βαυεν, Οογῖ, Νῆε., Καὶ., σσ., συ., ΟΑ5., Νον., Οεῖ, 

Ηδὶ., (με. 08.; Ματιιῖ). ὙΥΚΙ. »,95, οαιττπρ ὉΠ ἃς ἀϊῖορ. οὗ οπῦ ( ζύνξεν- 
“μολ. 182; 80 Βυ, [οἷ., Οοτὲ (2 55-.)). -- 8. νον 920] 6 συνεπόδισα; 

Σ. ἐπαιδαγώγουν; Θ. κατὰ πόδας; ὦ 2,53. στ. Ὁ ρῶν), Οὐοεῖ δηὰ Ηδὶ. 

τ). --- ΠΡ] Ἐεαά, νι Φ, ἀνέλαβον αὐτόν, ὉπΡ (80 αἷβο Εν. ὕτπηδ., ΟἸΞ,. 

(8 2324), 81., Οτ., (Βε., Οοσὶ (717: ἀπά 23: “".), ΝΥ ε., Ευ., Οα., 1.οὔ., Νον., 
Οεῖ., Μετ). Ηδαΐ. θγγρῦ οὐ ὑγπρῦ. Οτ. ϑηγι. - νυν ὉΡ} 58) Πᾶνε κα. 
οὗ 15ῖ Ρ. (δο α͵Ξο Ὠαῖδε, Οἵε., Οοσεῖ ( 712 7. δπὰ 2» »".), Ν ε., αγσ., Ευ., αυ., ἢ. 
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ΟΑΞ., Νον., Οεῖ., Ηαϊ,, (Ἐς. 038., Ματιῖ); ΘῸ αἷθο πιαῖςεβ ἤοῦῃ δῷ. --- ὈΏΩΜΘῪ] 
Νον. βδυξρ. ὈΣΔΟ ΟΥ ὈΠΘΌΥῚ (οἴ, γε. ἀπὰ 15. 13). Οτ. ὈλνΟ. --- 4. ν92Π] 
Θ διαφθορᾷ -- 53πι, ψἰτἢ Αταπιδῖς ἕοτος (Νο].). --- Ὀ1Ν] Οτ. (δεαύνεορ, 144), Ἴρῃ, 
οἴ Ὗς. (5ο Εαυ.; (Βε. Ξ.52. Νον. 97, ». 36ς; Νον.3, εἴ. Μαγ). Ὅτ. (2 ει.) βυσ΄. 
ΟὍΠ οΟΥἩἨ ΟΌΥΣ (80 Ευ.; οἷ, (Βς. 4.13..). --- 25} (ὃ ἀγαπήσεώς μον ΞΞ ἸΣΣΝ, 

Κα. δἀἀ5 Βεγε, "3 1125, ου [πε Ὀα5ὶ58 οὗ Σ. ἐνομίσθην. --- Μ1] τ. ΠῆΝ ὉΝ Ὅ), 

[01]. ΘΑ καὶ ἐγὼ ἔσομαι. ---- Ὁ] Οοτῖ, Ὁ. --τ 5302] (6 ὡς ῥαπίζων ἄνθρωπος 
ΞΞ 9.09 (50 αἷεο Ηουΐβπια, Ευ.) οὐ Ὅτνὰ 5905 (ο].; 380 Μαιῖ); ΑΥδΡ. -ξΞ σ: ὦ 

»α» τοῖο, Ἐδαά, ψΊ 45, 50. Ὁ. 05 (50 4]5ο Οοτῖ (737. δῃὰ 3».), ΟΥ., 

ψαὶ]., Οα., Νον., Η4].}; ᾿᾽Α. ὡς αἴρων; Σ. ὡς ὁ ἐπιθείς. ---- Ὁ} ΟἿ οι. (50 
Ἐπ.).---"»] Ἐςδά, τὶ 55, ρῸ (80 αἷδοο Οοτί (737. ἀπὰ 3»».), Ναὶ., Νον., 

Οεῖ., Η41.). Κα, οπι. --- ὉΠ] (ὃ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ. Ἡουΐξπια, γγῦ (30 
Οοτῖ, α]., Οα.). Οεῖ. Ἐπ οὐ ποτ, ΗΔ], Ὀργ:. --ο νῦν ὉΝ}] Θ΄ καὶ ἐπι- 
βλέψομαι (ΞΞ ὅ3ὶ, 580 αἷὁδο Ἡοαυΐδβπια, Οοτῖ, Ν4].) πρὸς αὐτόν; ᾿Α. καὶ ἔκλινα 
πρὸς αὐτόν; πἰταϊ]ατὶγ Σ., Θ.; ὦ σις Δ.λολϊο -- οσνῦν Ὅν. Ἐπ. ὍΝ 53}. 
Ἐεδὰ, ψ τ ΗἹ., 9.) (5ο ὅ5ΐἴπ)., Υε., Οσυ., Νον., Η4].). ὅΘ.8ο]2Ζ, ὉΝ1 (80 Οεῖ., 

Νον.2, Μαζί). ---- ))5)Ν (Ὁ δυνήσομαι; ᾿Α. βρώματα; Σ. τροφήν; Θ. βρῶσιν; 

Ὁ. αδορῖο -- ὅϑκν. ΟοτῺ. (7527. ἀπὰ 25;,.), γῆν. Οἵ. ὅ230. Βα. ὕφικ. 

γα]. ὅρον, ΗΔ]. τιν. Ματγίΐ, Ὁ ὅ35". --- δ. κὉ] Ἐςδὰ ν5, ψἰ ΘΚ αὐτῷ, ἀπὰ 
)οἷπ ἴο νι" (δο Παῖμε, Μα., Βδοϊεὶ, Εἰς, Ἡουΐδπια, βοῇ, Νῆς., Να]., Ου., 

Ἐυ., ΟΑ5., Νον.., Οεἴ.). Ογ. βυρᾳ. κοπ (οἔ, ΟΥ.). Οοεῖ (Ξ»ε.) οι. ---- 2.9} 
(Ὸ κατῴκησεν -- Φ᾽; 911 -Ξ- ρῥἷ.; 50 οἣς οοἀ. οὗ Κεμη.; ἴδτγες οοἀᾷ, ἢᾶνς 

21ν. ---νὴν ὉΝ] (Ὁ ᾿Εφράιμ ἐν ΞΞ 2 ὌΝΟΝ. --- ΚΝἸ2] Βα, γπ}}; οἷ, Νονν.᾽58 βυρρ. 
ἀμαὶ ἰδ ἰ5 ἰἢς τειηηδηΐ οἵ ἃ νὉ. οἵ ψῃ ον 90 νὰ οὐ). Οτ. λῶν, -τ- 50] 
 ν]. βυῇ, Βείνδεη ὌΦΝ δηὰ 000 νὴ, ΗΔ]. ἰπβογῖβ ὥγὴν 2 9) ν΄, δῃὰ ἴγϑπβ- 
ἔετβ 2Φ Ὁ ὉΜῸ 2 ἴο [δε επὰ οἵ ν., 

1. ἥσλεη ηγασί τος γομρρ, τη 7 ἐαρι ἐο ὥρυς ἀΐι Α58 
Ὀοίοτο (οἴ. 9} τοῦ), ἴῃ 6 ὑσορῃεδῖ ροαβ Ὀδοΐς ἴο 151:46}᾽ 5 δδυ] δὶ ἀδγ58 

-- (ἷς ὕτας (οἴ. 25 ἴῃ τ ΠΟ ἢ ἴὴ6 Ὡδίϊοηδὶ οχἰϑίθησς ἀδῖθϑ ἴτοπὶ ἴἢ6 
νΔηαοσίηρ ἴῃ ἴῃ6 ΜΙᾺ ΘΙΏ655) ἴο ἴῃς 5ο᾽ουγῃ ἰῃ Εργρῖ. [Ι͂ἢ δ᾽ 
(15 βάπιθ ροτὶοα ἰ5 ἀεϑίρῃαίεα δ5 ἴῃς ἀδγβ8 οἵ Ηἷβ γουτῃ. [1 νγᾶβ 

αἵ [ἢ8 ρει οα ἴῃδὶ Υδηνθῃ [61] ἴο Πκίηρ ἢ. ὙΤῇδ νοῖῦ Ὡ:ΠΝ 15 
ἱηοδοδῖϊνε ; 5 οὗ ΚΡ, οἱδ. Φ 15 ἴθι ροζαὶ, ηοΐ οαυυ8α. ἋΣ 15 ΕΓ 

Ἰηἀοἤηϊῖα, ἱποϊπαϊηρ ΔΩ ἀρα ἔτοτῃ γουηροϑὶ σΒ]ἀποοά (οὗ, ὮΣΙ 

ἜΣ, τ 5. 1 το βδοῖὴς ἄδρτεα οὗ τηδίυτυ (Οη. 34} σ Κὶ. 2ο] δ 
: 5. 201); Ὀυΐ ἴῃ 15 υ86 Ποῖα οὗ [6 παίΐοῃ, ἰξ ἰ5 Ἔν: ἀΘ ΠΥ 1η- 
τοηἀεδά οὗ ἴμ6 “ἃ ἀσθ. ΤὨϊδ τεργεϑοηϊδιίίοη οὗ 15:86] ἃ5 ἃ ἴδῃ 

-- αἴ ομα {ἴἰπ|6 γουηρ (45 ἢ6Γ6), ἂἴ δῃοΐῃου ΨΙ ΡΤΑΥ Ὠδὶτβ (γ9) -- 

15 ΨΕΤΥ 5: κίηρ. -- 4πά ομἕ οὐ Ἐρυ2 7 7 εαὐἰεά ἀέρι] Τῆς 486 Πετε 

ΦῊΪ,, ΝΥ ε., 6Α5., Ηα].; Ὀκϊ, ου οοπίτασγ, νὰ, 
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ΡῬτοβεηΐβ βουίουβ αἰ ΗΠ ου 65 οὗ τεχὶ δηὰ ἰητεγργεϊαιίοη ; νἱΖ. (1) ὉΞὉ, 
21} 5071, ἸΤΛΡ]165 ἃ (4}}] ουἵ οὗ Εργρί ἴο Ὀδοοιμα Υδῆνε ἢ ̓ 5 5οὴ ; Ὀαΐ 

ἴη Εχ. αΑὮὉ Ὁῖ. τ4΄ 6. 4219. 2155. τὴς. 5Βἰδηάδσα ραϑϑαρθϑ ἴογ [ἢϊ15 
Ιάδα, Ὧ0 ϑδυςῇ ἰαϊθδηγηθηΐ οσουσβ, ἢ6 15 Δἰγθδαν σοργοβοηϊθα 95 

Ὑδῆνθ ἢ 5 βοὴ; " (2) Ησοβεα ἐνοσυνῃεγα σαργοβοηῖθ [586] δηά 
Ὑδηνοἢ 845 Ὠυβραηά δηὰ ν]ΐθ, ῃοΐ δ5 ἰδίεσ δηᾶ δοὴ 7 (Ὀυῖ ςἕ 
νβ5.5 5), (3) Φ δηὰ {ζ τεδὰ “λές σορς""; (4) ἀϊθηου 65. ἴῃ σοη- 
ηδοτίοη ν.2 (υ...). Ιῃ νὶεν οὗ ἴμε8ε αἰ που 165, τ 6 (Ο]]οννίηρ 
Τοηἀογίηρθ αν Ὀδοὴ τηδάε: (1) αμαᾶ εαζεα »Ἐ} σοθ ομἕ οὗ 
Κρ») 4 1 Ὀυϊ 115 ἀοε5 ποῖ ἀο ͵υ5[ῖος ἴο ἴῃ6 Ρτγθροϑι!οῃ ; (2) απα 

.ν «7 εαὐρα ἀζρε το ὅφ γῖν 5ορ, ὃ Ὀυϊ τις; (3) αμα ομἕ ο7 Ἐξ ργ2Ζ 
7 εαε Δὶς δοης, " ἰο]]ονίηρ (Ὁ δηὰ {, Ὀυς {815 15 ἱποοηϑίϑιθηϊ στ ἢ 

ὮΣ 8ἃ5 υϑεα οἵὗἩ ὈΚΎΦ᾽; (4) απά ομἕ 97 9}}ὲ 7 εαὐεά λΐρ»ι 4 (τεδά- 
πα ὙΠ  ἰπϑιοδα οὗ 3 δηά ἰακίηρ "ἼΞ ψιἢ ἐο]]οννίηρ νθτ56) ; 
1815 ἰ5 ἴο Ὀ6 ρῥτείοσσοα Ὅμὲ υδ6 οὗἩ [ἢ]5 ρῆγαβθ ἰὴ Μαῖϊμεν 4) 
ἢᾶ5 Ὀδθὴ υπάετοίοοα (1) ἴο ἀεϊεγηηθ ἴπ6 τροδηΐηρ οὗ Ηοβθαΐβ 
ψγοτ5. 85 ὑγεαϊςοῖνα οὗ ἴῃς Μεϑϑιδὰ ; ΒΒ (2) ἴο Τερσγθϑεηϊ 1586] 85 

ἃ ἴγρε οἵ (ῇγιβὲ ; ΤῚ (3) ἴο ἔπγηϊϑῇ δὴ 1Ππϑϊγαϊίίοη οὗ [6 ὨΙβιοτοδὶ 

δνθηΐ Μηϊο, ἴἢ6 δνδηρο δὶ νὰ ἀδβοστι δίηρ. 1 ΤῊΪ5, Πούγαν σ, 15 

Ὀυϊ οὔθ οὗ ΠΊΔΗΥ͂ Ἰηϑίδησοβ 1 ΨΏΙΟῆ τῇς Ν. Τ. ἸηςοΓργοιδος 
ἢἣ45 Ρτοςθεαβα ὕροὴ ᾿ἴη65 οἴμοσ [ἤδη ἴἰοϑα Ϊ ἢ τὰδὺ Ὀς ο4]]16 ἃ 

Ἠϊϑίοσι δὶ. --- 2. 7216 γιογέ 7 εαὐεα “άεηι, ὼς ,αγίλεν τὼεν τυεφηΐ 

στα» ,»ογι »6] ΤῊ 5 τεδαϊηρ γτοϑῖβ ἅροη ἃ ἴοχῖ, ἰῃ νηοῦ, (1) 

(0...) μᾶς Ὀεεη ϑυρϑιϊτυϊεά ἴοσ Ὃ2 δηὰ ἘΠ ἴοσ ἹΚῸ (οἴ. 0), 
Ξε Ζεογ οἴη το γι» εαὐζέηισ, (2) δοοοζάϊηρ ἴο (5, ὩΣ μα5 Ὀδεη 

βεραζαῖϊδα ἰηῖο ὩΠ ΒΦ (οἴ, 428. ὙΤῇε οτγαϊπαυ ἴοχῖ, 44} εαϊερα 
ἕλεν, δο 1716» τυεηιῦ ον ἐλέπι, (1) ἢδ8 ποιϊῃίηρ ἴο γῃ] ἢ [9 ΤΏΔΥ͂ 
ΠΟΙΓΕΒΡΟΠΩ͂, Δ Πουρἢ ἴῃ ΑΥ. δηὰ πιοϑσῖ ἰσδῃϑιδίοηϑ [15 15 ΒΡ ΡΠ6( ; 

(2) ἰεανεβ. ἴῇς βυῦ]εςῖ (ρσορῃεῖβ, 88 οὐ ἰάοἱβ, [|| 411 δρθηςὶεϑβ 44) 
ὈΠΕΧΡΙΟΒΘΕΩ, ἴἢ5 ρἰνηρ τίθα ἴο ὉΠΏΘΟΘΘΘΑσΥ σΟΠδιβίοῃ ; (3) Τα- 

4υ1τ68 [6 ὨΠ οὗ ὉΠ ἴο 6 [ἴῃς Ρῥτορῃθῖβ (ϑυδ]εοϊ οὗ ἸΝ3)2) ᾿πουρῇ 
1η6 ὩΠ οἵ ὩΠΡ 15. [ϑ5γδεὶ, ----- 8} οὐ ψῃϊ ἢ 5 ᾿ῃσοποείναθίθ. ΤΉΪ5, 

ἴἤξη, ἰ5 Ὑδῆνε 5 στουμα οὗ σοπρίαϊηΐῖ, [δὶ ἢ ΝΟΥ ον εἤοτίὶ 

τηδάδ ὈΥ ἢϊπι [Ὠσουρῇ ἴῃ 6 Ῥσορῃεῖβ οὗ βυσοσδεάϊηρ σεηζυΓγ65, [σγδοὶ 

Ὀεοοδηια τόσα δηᾶ τηοτα μαγάεηδὰ (15. 6 76. η5.33. Ι1{η15 ψεγα 

4,γε., Νον. ᾧ ΟΑ5. δι Ηυχ, δῇ (α]., Εν. 
ἘΝον. [Νον- ΤΓ Μέεγεσ, Βγοδάιυβ, ἮΝ εἰσϑ. {{| Εἰςἢ, 
τᾺΑν., ΕΝ. « ννε. ΤΙ Κῦρε, “Ὕ Ρυ. 
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ἴτι6, ΜὮΥ 5πουϊὰ τ[ῃ6 ψοτῖκ οὗ ἴῃς ῥσορῃεῖβ Ὦανε Ὀδθη σοητηπθα Ὁ 

“41 Καρὶ ὕν ἃ σμυσγοῦ τη ἴῃ6 ἡδίϊοη, δηαᾶ 1 ἀονεϊοροα Ἰάδδ5 

ὨΟἢ Ὀοτα ἔπι ἴῃ αἀπς τἰπι6 ἢ ((Βογη6). Βιυῖΐ νᾶϑ ἴἴ ἴσυοὺ ΝΟ; 

[οσ, 85 ἃ τηδίϊεσ οὗ ίδοϊ, ἴβγαθὶ νγὰβ τϑα τ ηρ ὈΓΟρΡΊΤΘ55 841} [Ὧ6 {1π16. 

ΕΝΕΙΥ σοηζΌΓΥ Ῥνὰ5 Γαϊϑηρ [5.46] [αγῖ ΠΕ δηα ἰαγίΠοΥ ἀὐνᾶν ἴστοτῃ ἴῃς. 

ΒΘδΙΠΘηἸβ ΟἹ ΘΝΕΙΥῪ 5146, δΔηα ρῥγεραγης ἴῃ6 Ὡδίϊοη ἴου ἴπ6 [1πλ6 

ΨΏδη ἴῃς ρτεαῖ ἀοοίτηθ οὗ τῃηοηοῖ οἰ σου δηᾶ ψουἹὰ Ὀ6 8ο- 
ςορίδα. Τῆς ῥσορει᾽β βἰδιεγθηῖ, ἴ[ῃ5 ρ]αςσοα ἴῃ Ὑδῆνθἢ᾽ 5 που τῇ, 

τουδὶ Ὀ6 παρε ἔγοπι ἴἢ 6 ργορῃ δι᾽ 5 ον ροϊηΐϊ οὗ νον δὲ ἴῃ 6 {1πὶ6 

οὗ υἱΐοζάηοσθ, δῃηὰ ποῖ ἔτγοιῃ ἴῃς ἰαῦρεσ ροϊηϊ οἵ νὶονν ραϊηδα ἴῃ [6 

σοτηρδζδῖϊνα βίαν οὗ σδηττ 65 οὗ ἢ ϑἴοσΥ. --- 7.4} ζεῤέ φταεγίβείη 

Ὁ 6 Βααῆρνι, »ιαξζίηρ οὔεγίηρε ἴο ἱριαρες ΟἿ. χδ δ, ΤΏδδ6 ἃγὰ 
ἀεῖαιὶς οὗ ἰῃ6 ἀξρατίαστε. Τῆς Βδδιίὰ δηά ἴῇθ ἱπιᾶρθβ (νοοά, 
τηδῖδὶ, βῖοῃθ) οὗ 2 Κ. στη" Πι. γ5 5. τὲ ἴῃς βᾶπι6, νὶΖ. ἴῃΠ68 σαϊναϑ 
αἴ δη δηὰ Βεῖῃεὶ. Της ἱπηροτγίεοϊς ἅτα τεαυθηϊδῦνθ, ΟΧΡ ΓΟ βϑίηρ 

ΟὐδβιίοτηδτΥ δοίοηῃ. --- 3. Υ ἐξ τυας 7 τὐῖᾶο περ δῤλγαΐ»ε το τυαίξ, 
αζίη Ἰάσνι τῷ 1π9 ») ἄγη] Τῆς “1 15 ἰὴ σοηίσαϑδὶ ἢ [ἢ 6 
Β4Δ8]1πὰ, δηα ἰηϊσοάιμιοος δποῖμογ ἀδβοσιριίίοη οὗ Ὑδῆνεξλ᾽ 5 Ἔχ ]- 

τίοη οὗ ρδίεσγμδὶ ἰονθβ. δα δραΐῃ (5, γϑδαϊηρ ὈΠΣΣ (Ὁ.5.) δηά 
»ἢ}} αΡη15, ἴὉΓΏΙ5Π65 ἃ ὈδτζοΓ ἴαχῖ. ΟἿ] ΕΡρῃγσαϊτ 15 ἴῃ ἴῃ υγἰηά 
οἵ (Π6 ῥτορδδῖ, δπουρῃ ἢδ 15 ϑρεακίῃρ οὗ ἃ τἶἰπλε ψῇθη ΕΡὨτγαϊ τα 
δηά Ἰυάδῃ ψόσα ἰορθίμεσ. Ζ7εαελίηρ δσηι 10 τυαΐξ --- Κεορίηρ 
ἴΠ6πὶ οἡ {π6ὶγ δεῖ; 2.5. ἀἰγθοῖηρ ἴῃ ἃ ργον! ἀθηταὶ γγὰὺ τ εἰγ ἰοοῖ- 
βϑίερβ. Τὸ [ἢ ϊ5 15 δε “ζίμρ φλδρ μῷ ἐπ γῖν ἀγρις, ἀμ οῖθσ [ογηὶ 
ΟΧΡΓΕβϑηρ Ῥδΐθγηδὶ οηἄηθ8β5 δηα οᾶγο, Ὄχοιοϊβοα ψἤδη τῆς οἢ 
ἰδ ΨΕΔΙΎ (οἵ. 15. 625 Ὀϊ. 15] 421), ὙὍΤῊδ τοηδοτίηρ οἵ ΠΗ͂ ἀδ 
οοξ λεγε τῇ 85 Ὀ66 ἢ ἰηϊεγργεῖεα οὐ Μοϑξεβ." --- δὲ “ὰὴδν ἀπ] ποῖ 
ἄποτον δαί 7 ἀεαζά (7) τλεν:} Αποῖμοσ σερτοδομῇι τουςοῇ ; ἴοσ, 
ποῖ ϑιδη ἰηρ 411 πᾶ Ὑδην ἢ αἰ, τΠ6Ὺ (Δ]οα το τϑσορηΐζε ἢἰ5 
Ῥσέβθηος δηᾶ ρατγοεὶραϊΐοη. Τῆς ἤρατο οὗ “Ποαδϊϊηρ ᾽᾿ 15 σοπ) ΠΊΟη 
ἴῃ Ηοβεᾶ (55 6' ; οἴ. ἔχ. 1555), Ὀυϊ [ἰ ἀοο5. ποῖ βθθῖλ ἴῃ ρἷδσα 
ὮδΓΘ, 1η]655, ρεσῆαρβ, γγὰ ΞΒΌΡΡΙΥ ἴῃ6 τπουρπῖ, ἤθη [86 Υ [6]1 δηὰ 
ἢυγὶ [ΘΙ βοῖνοβ ἴῃ τπεὶσ ἰεατηΐίηρ ἴο ναὶ. ἘΝ ΘΙ] δυο τοραγὰς 
ΥΝΟῚ 45 ἃ ἀϊβίυγθίηρ εἰεηεηῖ ; Νονδοκ βυρροβί ἴῃ “1 τοατϑά 
το τὰ" (15. 1) τηῖρῃϊς ἤᾶνε Ὀδθη ἐχρθοϊθα ; ἴἢ6 βυρροϑίίοη οὗ 
ΟτδεῖζΖ, “1 τεἀεοηηδα {Π6ῖη,᾿ 15 ηοὶ Ὀ46. ---4. ἤὔχηλ τὰς εογάς ο7 α 

5. Βδϑῆηὶ, Κι. δίῃ. τοῖΑϑ. 



264 ΗΟΘΕΑ 

»ῶρ 7] τυοιρζά (οὐ ψϑεα 10) ἀἄγατυ 229} Ὑῇς ἤριυτε, ἃ5 Ηοῦγεν 
υϑᾶρα ΡΕΘγΪ5, ΠΟ οὔδηροθ, δηά ἰἴ ροθ8 ὕδοῖ το ἴῃαὶ οὗ τ}ς 

“(ρα οὗ Ὀυ]]οο 5, ἰὴ οἤαῖρα οὗ 4 κιπαὰ αγίνοσ. [5186] ἅτ ἢοῸ 

Ἰοῆροι ἴῃς ναηίοῃ γουπρ οαίτ6 οὐ ἴῃ6 ῥτγενίουβ οπαρίοσ (108) 

ψΠΙΟὮ ποοα τῆς γοκα ἤσιαὶγ ἰαϑϊθηθα οὐ ἴῃ6 πεοκ, Ὀπῖ ἃ ἴεδλ οὗ 
[ΟἹ] ρ ΟΧΘῺ τηοιηϊηρ 5οη16 δἴθορ τοδα." "5 Τὴδ ἀτγίνοσ, Υδημνεῆῃ, 

.565 εογῶς οὗ ἃ »ιᾶμ ποῖ εογαΐς οὐ ὦ ἀξείζξγ, 1.6. ςοτάβ δάδριεά ἴο 

ΤΏΘΏ, 500 ἢ 85 ἴδῃ σου] ὉΘΔΓ. ---- μὰ δαμας 97 ρυ9]Ὶ Α Ῥάγαδ)εὶ 

ΤΩΘΙΏΌΘΙ ἱπιογργοιίίηρ ἽΝ; ἴῃς ἤτοι 16 ἴῃ6 ψοσὰ “ υϊηδη ᾽᾽ 15 
τΩΔ46 ϑΥῃοηγτήοι5 Ἡ]Π “ Ἰονθ. 7 [{ 15 ἃ ἰΘ ρΓ]ρ ΟΡΡοτγίυη! ἴο 

βιρραβί ἃ ρίοϑϑ { ἰηβοσίθα ἴο τηδῖο οἱθαγίῃο ἀἰ σους ρῆγαβε Ὁ ὌΠ, 
Ὀσῖ τ[ῃ6 τπουρἢϊ τᾶν 6 }} Ὀὲ δἰισὶ θυϊεὰ ἴο ἴῃς ῥσγορῇδὶ Ἀϊτηβε , δπὰ 

ποῖ ἰο ἃ ἰαῖθσ σγεδάσοσ. --- 4πῶ4 7 τοαᾶς το ζάερι ας ομό τυοὴο ἤζέε μ ἐὰλε 
γοξε γον πῤον ἐλεῖ»γ 7ατοΣ} “ΤῺΪ5 σοῃηιι65 ΘΚ. Τῆς ρατίοσυ- 

τ δοιϊίοη βοῖθ ἀδϑοσ θα 15 βοιηθυνῆαὶ οὔβουγο, Ὀθοδυϑα οὗ οὔ 

Ἰδοῖκ οὗ Κπονϊεάᾶρε οὗ ἴῃ ἔογτπι οὗ δηῃσίθηΐ γόῖϑ; Ὀπῖ ἴῃς σεησγαὶ 
5686 ἰ5 ΟΙδαᾶσ. ὙΤῃδ ἀπνοσ 50 ἀἴβροϑθβ ἴῃ 6 γοκθ δἂ5 ἴο αῇογὰ σοϊοΐ 

ἴο ἴμ6 δηϊπηδὶ, ρεσῆαρβ ψ ἢ ]]6 δαϊϊηρ, ρεῦμα ρ5 ΨΏ16 ταϑηρ. Τῆς 

β'ηρυϊασ, Ὁ (ΞΞ ζγ1 τ, ποῖ μζε ατυαᾶν ἃ ἈοΥ 44») “ρον [}), 15 ἴο θὲ 
δἀορίεὰ νὰ (ᾧ δηὰ (ὁ (νυ...) ἰηβίεδὰ οὗ ἴῃς ρίυταὶ, 4861. Ὅν ἰξ 
θεῖε στοὰ θυ νὴ Ὁ. ϑιγδηρεῖγ δηουρῇ, Οὔ οὐ Ὁ, γοζε. 
Ἐοτ ζατυς, οἴ. 7. 1515.16 Ὁι. τ88 70. 412 15. 2ο5., οὗ α͵5ο ἴῃς Ῥσορεσ 
μᾶτηθ ἪΡ ΠΡ, 7. το, Ηαϊένγ᾽ 5 “ 5Βῃουϊάοτ5 ᾿" ἴῸΓ “Ἶαννϑ᾽" 5 υἢ- 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ. -- 4 7 ἱπεϊηοα μπΐρ ἀζρε ἀπα τυομἑα ρήυε ἀΐρνι ἔο σα} 
ΕῸΓ ὈΝῚ, τεδα ὉΚῚ ; [86 οὐ͵εοῖ »:}) ἐαγ Ὀεΐηρ ἱπιρ] 16. 4 ΟἸμοῖϑ 

δανο ἴακϑη [ῃϊ5 ἴο 6 [6 δάνεγῃ ὉΝ τε φρέην, οὔτ Κ. 213 2 9. 185 

15. 85 σῃ. 4331} 70. το. 55. υϊ [πε σοῃδίγυοσιίοη [15 ΟὈϊαϊηδα 15 
ΒΑΙΘἢ Ὀαγομά τηξαϑυγα. (Ὁ τεδὰβ ὉΞῚ, ἀπὰ πηακοβ 9 ΗἸρῃ. οἵ 

Ὁ», “το Ὀ6 4016." Ιῃ οἰἴποσ οαθα {86 ἤρυτγε ἰ5 1ῃαἴ οὗ οηδ δρ- 
Ῥστοδοπὶηρ δῖ5 Ῥεορὶε ψ ἰοοα ἰῃ ἃ πηοϑὶ ἰηδυϊρεηῖ δηα σοπλ- 
Ραϑβϑίοηαῖα τηδππεσ. ΤῊΣ κὉ οὗ νι ἰβ ἴο Ῥ6 τοδά Ὁ δηά Ἰοϊπρά ἴο 
ἴδε οπά οἵ ν.᾽ νὰ Φ. 

1. 7] Ῥτεάϊς., ἰπουρἢ πουῃ ῥγεοθάδ8. --α Ἰ2 7 Ν}]} γ1 σα 40; ΟἹ ἕοττῃ 
οὔ 2πν, ΟΚ. 68 1 --- "Ἴ2] Εογ 3, Ἰἰΐθσα!]γ σερογ ὐΐηρ ἔο τΔε τβείορον, οἵ 
σδωμπάσηες οὗ, οἴ. Ὁϊ. 252 Νε., ςδ; [86 πηογὰ αϑ08] οοττεϊδίϊνε οὗ 19 18 ἼΦΝΟ. --- 

ΟΦΟΘΑΞ. ΤΈΝν. ΤΝον. ᾧ Οτ.  Βαυεσ, Βδοκοὶ. 
« ΗἸ., δίιῃ., Νε., Νον. δ. Μᾶα,, Ηδ5., Εν.-., ὕπιρ., Κα., (Βα., ΟΑΞϑ. 
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2. Ὁ Μ᾿] (δ το ἃ Ῥετβου, οἴ, τ Κ. 153 1.γ. οἷ; αἶβο ψῖῖῃ ὕν, σῃ. 39 Ρ5. σοι; 

ἐνθη Ὑἰδουΐ ἃ ργεροβίτίοη, Οπ. 27}. ---- 12] ΞΞ 59 τ ἰπ 8 βᾶπιε ργορογίίοῃ; Βεζα, 

εἶμεν πἰζθδουῖ τὰς ργεοεάϊηρ ἼΦ 2 (ςξ, οἴδες οαβε5 οὗ οπιϊββίοῃ, 5. 559 76. 3 

Ῥε. 485; Κῦ, 371 20), οὐ νὴ ΥἼ2 ἰμδιεδὰ οὗ ἼΦΝ (ν.5.). Οἱ ἴδε υδς οἵ οἴμεγ ρᾶζ- 

εἰοῖαβ ἔοσ 15, υἱζ. πϑ, π93, ΓΝῚ. τ 170] Οἱ Η]. επά. 1). ΟΚ,, 47 σε. -- δ. 52] 

Α Τάἄρβ' ΕἸ; ἐ.5. ἃ οϑυβαῖίνε Ὑ] ἢ Γ Ρτείοστηδῖϊνε, ἀδποτζαϊπδινα ἔγοσῃ 5, ,οοΐ; 

οἴδοσ οϑεβ δὲ ΠἼΠΠ), [ς. 1.25 221δ; Ὁ) 0, ΕΖτα 47; ΟΚ. 55 ὁ; Κῦ. Π. ]. Ρ. 380; 

Ῥυΐ αραϊποι τῆς εχίβιθηοε οἵ β0ο ἢ ἃ βίθετυ, Βαυίῃ, Λ78. Ρ. 279. -- ὈΝλοΝὉ] Ὁ 

Βεγε ῬιοδΌΪΥ βρη οὗ δος.» δαὶ 118 υϑᾶρα ἰβ νΕΓῪ τάγς ἱπάςεα ἴῃ 50 ευὶν δῃ 

αυΐδος; Κῶ. 280 α. --- ὈΠΡῚ Οοιτυρὶ ἔογ Ὀπρν; δυὶ οἱ. ΟΚ, το ἐ, 66 ζ. -- 

4. "5)Ν} ΗἴρΒ. οὔ ὅϑκ; ὁ -ΞΞ ἅ, ΟΚ. 68 ἐ; Κό. 11. 1, Ρ. 544. --- Ὀ)ΦΌΝ] 7 τυοιρία, 

οἵ τοιασὴξ ἔο, ἄγαιν ἑἐάεπε,, Κὅ. 181. --- 25} ΕἸἰβενδετγε οἵ Οοά᾽β ἴονε ἴον Ἰβγδεὶ, 

7ε. 3138 15, 639 ΖΡ. 317. --- ὍΝ}} 80, ταῖβεγ ἴβαῃ Ὁνγὴ; δροσοραἴίοῃ οὗ πϑν; οἵ. 

[0. 2311 76. 155, ΟΥ, Ομε.5 ἐπιεπάδιοηβ ου νβ8.1.4 ἴῃ 4:8. οἱ. 2826, ἀῃὰ δίς 

δααϊιίοπαὶ οἣαβ ἰη 023., Μ ϊς ἢ ἰηνοῖνε [Θγαπλε οὶ ματα 89 ἜνεσυΒεσε. 

5-.11. 7 γαο »ιωδέ ὅς ῥωπίελο δγ ροΐηρ ἐγιο ἐαίδο, ἀπά γεΐ ἄστυ 

εαπ 7, γαλιυεῖ, ἐαεεμές (ἦς ῥεπίσλπιση ἢ 

δ. ὉΜῸ] Φ 56. (Θο αἷἶϑο Οοτὶ (».)). --- 3.99] Σ. μετανοῆσαι. --- 6, πο ΓῊ] 

8 καὶ ἠσθένησεν, αιὰ Ὁ 1.9.0 σι; 92.2, ὈοΙὰ ἀετῖνε ἰτγοτα ϑπ τῷὸ δέ σέεξ; 

Σ. καὶ τραυματίσει; Ἔ εοεῤίί. Οτ. Τί) οΥ ποῦν (οὗ, [6. 2319 203), Μαπὶ 

οτα. 88 οοσζυριΐοι οὐ πγῦϑι. -τ- ΠΓ05}] Φ καὶ κατέπαυσεν -Ξ πῦϑγ ()0].); Σ. καὶ 

συντελέσει. Οζα. 48 οοτταρὶ ἀϊτῖογ. οὗ πϑπὶ, το 2] (ὃ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 

το 92; οὗ Φ; Σ. τοὺς βραχίονας αὐτοῦ ; Ἔ εἰεεΐος μα, Ὦ 2). Ἐδδά, 

Ὁ Δ Ο., Ῥ2}2 (5ο Μαιῖῖ). γ᾿ βυρρ. γΠ3 (8ο Οεῖ.) οὐ γγ2. ὅ680]2Ζ, Ὑ3. 

(ατάπου, γ.)2..--- πϑ3Ν1}}] Θ' καὶ φάγονται; 50 “5. ; Σ. καταναλώσει. Οεῖ. ὀγῦονν. 

Θατάπεσ, ὈθυΜν, ἰδ κίηρ ἄτθὲ Ὁ οὐ ῬΌῸ 85 νὉ. 508. --- ὈΠΠΊΣΡΌΘ] Ἀπ. ὈΠΛΏΛΟΥΤ. 

Οοτὶ (717. δπὰ 4».), ὈΠΌΛΤῸ (Ξο Ναὶ., 6υ.). Ὅτ. Ὀπριο» (1ἃ. 118). 

Ἐσοαάᾶ, σὰ ΝΥε. δαπὰ Νονν., ὈΠΛΥ 303 (οἴ. Μαγῦλ. --- 7. Ὁ») ( καὶ ὁ λαὸς 

αὐτοῦ -Ξ 'Ὅγν. --- Ὁ ΝὉ0] Φ Σ. ἐπικρεμάμενος τΞ νὐπ, Ἐ 2εμάξό. Οεῖ. πινὸΣ 

οἵ φϑῦπ, ΨὩΙΟ ἢ ἰδ ἴο Ὀε ἀἀοριεά (οἴ, Νονν.32). Ματῖΐ, Ὁ). -- 2, ΦῸ5] Θ΄ ἐκ 

τῆς κατοικίας αὐτοῦ τε ὩΦνοΣ (Νο].) οὐ ἸΣΦΘΌ (Νον.). ᾿Α. τῇ ἐπιστροφῇ 

μου; Θ. εἰς ἐπιστροφὴν αὐτοῦ; Σ. εἰς τὸ ἐπιστρέφειν πρός με; 948 «Οδιοὺν. 

6τ. νρᾶφιου, Οοτὲ (2 ι.), Ἰγϑυϑον. Οεῖ. νγϑνθρο οὐ ΘΏ5, ψΒἰ ἢ ἰδ ἴο Ὀε 

δἀορῖεά. Ματῖΐ, Ὀϑ ΟΝ. το ὃν ὉΝῪ] Θ καὶ ὁ θεὸς ἐπὶ -- ὃν ὅνν, ᾿Α. καὶ πρὸς 

ζυγόν; Θ. εἰς ζνγόν; Σ. ἰνγὸς δέ; Ἔ γμρμεηι σμζερε ---- 8}} τοδαΐηρ ὃ» (50 α]5ο 

Οοτῖ, Οεἰ.). 45 σι} τὸ ὅκ ὅπ (8:}.; 8ο αἷϑο Οτ.). Κεδά, “ἰὰ Οεἴ., ὃν ὅν. 

Κα. ὕγ35 δκὴ (5ο Μακὶ, Κε} 147). δὶ. ὕμιν, Μᾶϊεν (5.1΄. 1904, Ρ. 126), 

ᾧψ ὅπ). -- γμ 0] Θ τὰ τίμια αὐτοῦ -Ξ 0"; "Α., 0. καλέσει αὐτόν; Σ. συναντή- 

σει αὐτῷ; Ἔ ἐνιῤρογιείμν εἰς; 85. 3 Ρὶ. νμουΐ 5υῇ. οΥ στῇ βυ 8, τὰκ πη 85 5310]. 

οἴ [οἷ]. νΌ Ἐκ δά 158). Οτ. ΝῈΠ} ἼΝ 2. Κα. νὴ Μῦν. Μαηὶ (Κελ 147)» 

γῷν Οεῖ. ἽΠΠΟΣ, --π- ὉΟΥ͂ ἢ Ἴπ|ὍἼ 6 θυμωθήσεται, καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν 

τε ΥἸΟΌΥ ΝῸν πηρν (001.); Σ. ὁμοῦ, ὅς οὐκ ἀρθήσεται; Ἔ εἰνεμΐ, φμοα "ΟΝ 
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απ εν είτε, τελαϊπρ “Ὁ 88 ἃ ραββῖνε; 45 γϑδέδ [16 Ἷ,..9] 2.26, τακίτρ τ 
85 Δάν. δηὰ Ἰοϊηΐπρ' τ ἢ ρτεσεάϊησ. Ἐεδὰ ὍΠ δππ πῆπ, Οὐ. ὈΌΠῸ ΝΟΥ Ἴπο; 

οἵ, αὶ πη, Οὐοτῖ ἀπά Ηαὶ. θυ. Οεῖ, ΘΌγ ἐπὶ “πν.--- 8. ὭΓΝ ὙΝ]} . ἡ] 
φρο. -- )9Ν] Θ ὑῤοε δῇ σου; ᾿Α. ὅπλῳ κυκλώσω σε; Θ. ἀφοπλίσω σε; 

Σ. ἐκδώσω σε; Φ ἼὭτικ; 5. νϑρ"]. ΗΔ]. ὙΠῈΝ οὐ ἼΟΥΘΈ. -- ΠΟῚΝ9] (Ὁ )οίπ8 
ἢ [0]]. νΌ. --- Ἴ.ΦΝ] 45. οἠι. --- 5 Θ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ (εἴ. 23); Σ. ἐν τούτῳ; 

ἘΠ 2αγιέεν. ---- ΥΝ22}}} Ὅτ. , ὙΛΌΓΙΣ, --- "Ὁ1Π)] Ἀεδὰ τὸ πτ, ψ} Θ. τὰ σπλάγχνα 

τοῦ ἐλέους μον, ἀπὰ κφὅ νας (5ο αἷΞο ,ε., ατ., Εα., Νον., Οεῖ., Μαγί); οἴ, 

Οη. 435 1 Κ. 251.κ. 2483, ---Θ. 7.0} 6 κατὰ τὴν ὀργήν. Ἐδδά, ΜΙ Οτ., 1.2. 

-- 23:0 Ν] 6 ἐγκαταλίπω -Ξ 317ὺνΝν (ϑοΒ]ευβπεῦ), οὐ Ὅπυν (}0].). -- 120,2] 945 )οἷῃς 

ΜῈ} Φὴν νῦν, ΗΔ]. 3.03. τ ὍΣ ΜΝ νῦ}} Ἐεδὰ, στ ΝΟΪΖ (Ρ. 34) ἀπά Νον., 
0 ὑὴὲὰ πον, ἴὰς Ιαϑὶ ποτὰ θεΐῃρ )οἰπεά ἴο ν.106, Οπε οοἀ. οἵ ἀε ΒΕ. ὋΣ2. 

Ηουδίραπί, Ὑγῦ. 51. γ0 (δ. Οοτὶ (727. ἀαπὰ 23 ι.), Ναὶ., Οεἰ.). Μαπὶ 
(μβεί. 133}, ὝὍΨ:Ν κὸν, ΝΥ ε. απὰ 6Α8. “ψ2Ὁ πον νὅν. Κα. ἀπὰ ΝΥ ε. 2» ὃν 

(δο Ματιῖ). ---- 10. "πν Οοτὲ (72 7. ἀπὰ 2:,,1.), Ἴνπν, Ἰοϊπεὰ τὴ ν. (80 
ψαϊ., Εα., Νν»ε.8). ΜοΙΪΖ ἀπά Νον. νἽΝ5. τ 122)] Θὃ πορεύσομαι -- Ἴ5ν (50 αἷ50 
Εα.). Οοτῖ, 15) (80 Ναὶ]., ΝΥ 6.8). Οπι., νυ ΝΟΣ ἀπά Νονν., δ8 ρίοβϑ. -- 
)ΝΦ0} ᾿Α. »].; 45. -Ξ- δἀγεοῖίναὶ ἱπιρέ. Κα, εν, ττονδϑὺ ΚΥΠ 2] Οτωϊίεα ἴῃ 
Τλιοΐδπ᾽β ἰεχῖ, ἴῃ [γοο οοἀά. οὗ Κεηη., δπὰ ἴῃ ἴῆτες οὗ ἀς ΕΒ. (30 αἷΞο Εὰ., Οεἰ.). 

-- Ὁ Ὁ.3} (ὃ τέκνα ὑδάτων ΞΞ Ὁ 3; “Ὁ ΞΞ Ὁ53 Ὁ)2. Ἀπ. Ὀλ)ϑὉ 3. Οτ, 
ὈὉΡΌ “3. (Βε. (58. 5.υ. “ Ἰανδῃ "), ὉΝΌ 23. Νονν, Ὁ ῬΝῸ Ὁ.) (οἴ. 15. 1111). 

Οοτὲ (Ε».), Ὁ 22. Οεἴ. οὔ. “Ὃ “2 ΥΥὙΎΠ) 85 ἃ οογγυρί τερεϊ το οὗ 

186 ἢγβῖ ἴῆταθ ψοτὰβ οὗ ν.11, Ἠᾶδ]. δϑάΑ8 ΡΥ) δῇοσ Ὁ᾽Ὸ ἴῃ νῖοεν οὗ [δ 
ΡΆγ8}1ε] “ Ἐργρῖ" ἂπὰ “ Αββυτγίδ᾽" ἰπ ν.], Μ]1εν (ἐσε, εἶζ.), ὈῸ 32. Μαπῖ, 

Ὁ Ὁ2)3. -- 1. γγν} ἘΠ συοέσόμνε, Ὀὰϊ ἴῃ ν. 1 ννιξαίαδμρὶ Οει. τον, --- 
Θ᾿ ΩΦΎΠ] (ΦΘ ἀποκαταστήσω -Ξ Τλ;ῦτι. ὁὅ. ΟἹ νοσιΐο ΞΞ Ὀμ3πὶ (8ε}.). 
Βεδά, πἱτ Οτ., Ὀυϑπ) (50 Νον,., Οοτῖ (ΕΝ. ), Οεῖ., Ματιῖ). τ Ὁπλμ 2 Ὁ] 
3 ᾿οσιοδιδιν, ΡΓΙΟΒΔΌΙΥ οοτταριεὰ ἔτοται «Οσιαδιδς, (3ε0.). Νον. “3 τῶν (80 
Οοε (5»:.), Οεἴ.). 

ὅ. 272 νιωδέ γεΐμγη ἰο 1λ6 ἠαγια οὐ ἘργΡ7] Οἱ, 818 οὐδ", ΤΈΣ 
Ρτορῃεῖβ δὰ Ὀοῖῃ Εργρὶ δῃά Αϑϑυσία ἴῃ πη 85 ρίδοθβ οὗ δχίΐα; 

Ὀοϊἢ ρούγε 5 ΔΥΘ σοῃϑίδητΥ ἰτεαϊθηϊηρ ἰηναβίοῃ ; οἷ, 15. γ8, Ῥτο- 

ἀϊςοηβ ἀζὸ τπηδάς οὗ τοϑϊογδίίοῃ ἔγοιῃ Ὀοῖῃ σοι Γ165 (οἴ, 15. 11} 
ΜΙ. γ3). Τῆς β5εῆβε ἤεγα 15 ρεσίδοι  οἰδασ, νῃοΊΠοΥ ἴἴ ἰς οδιδιποά 
(1) ὈΥ ττδηβίοιτίηρ Κ' τὸ οὶ ἴο ἴῆε ργεοθάϊηρ νϑῖβα (0.5.), οσ 
(2) ὈΥ υβίηρ δ Ἰηϊεττοραιίνοϊγ, δα ἀξ πο γείμγηι 7 5 ὉὈπϊ τῇς 
ἸΔιοσ 15 μαγαάϊν σοῃδίβίθης ἢ ἴῃ 6 [ΟἹ] ον ηρ οἰαα56. Τῆδ Ρῥτορῃοὶ 

ἄοεαβ ποῖ :ηϊθηα ἤοσα ἴο 540 ἴῃαὶ [6 Ῥδορ θ᾽ β ἀδβῖγα ἴο Ὀς ἴτες 

ἴτοτα Αϑϑυσίδ5 ᾿πἤυθησο, δηὰ ἴο ρὸ ὕδοῖκ ἴο Ἐργυρὶ (ἴο Ὀδ ἴῃ }}}- 

Δῆ06 ΜΙ ΕΡΥΡΙΤ) 15 ηοῖ ἴο Ὀ6 ταδὶ] ζεά, ἔοσ [15 νγᾶβ ὩΘΥΟΣ ἴτ 6 

.Μδι.., ϑοῃγό,, Εν. Οτ. ἡ 76τ., Εοϑβ., Ης5. 
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οὗ ἴθ6 δηξίγο Ῥϑορῖίθ, 45 [15 σἰδίειηθηΐ νουἹὰ ᾿ηδοαῖθ. ΝΌΙ τΔΥῪ 
ΨἍΕ ἴδε [Π15 σείθσεησα ἴο Εργρί του γ, δηα ἴἢ6 οἴμεῖβ, οεἰϊδὰ 

δῦονΘ, ΤΔΘΓΟΙΥ 45 ἴγγρ65 οὗ ἃ ΡΪδος οὗ 6Χ]]6." --- ΟΥἤ “4:5 )}γία τοῖῇζ δέ 
λὲς ζΖέηρ)] Τῆς υ86 οὗ ΚΠ ἴῃ (ἢ15 σοηπδοίίοῃ 15 ἀϊἤου!. Νονδοῖκ 
Βυρραοίβ [δῖ ᾿ξ 15 ἴῃ6 βυγνίναϊὶ οὗ ἃ νεγῦδ] ἔογπ ; ρου ρ5 ΣΡ" (υ.5.) 
15. ἴο Ὀ6 δεοορῖθα, Ἡα]ένγ᾽ 5 ̓ἰῃϑοσίίοη 15 ἴδσ. νἱὰς οὗ τ[ἢ6 τηδσῖ. --- 

ον» ζῴεγ ἀανε γεωδεα το γεΐμγη (0 »ιε)}} Τῆς ροεῖ ρ]αγβ νι ἢ 2} ; 
15:δεὶ τηυβὶ ζεγη Ὀδοῖ ἴο Εργρῖ, Ὀδοδυβα [6Ὺ πᾶνο τείβοα ἴο “4775 
(2.4. ἴο 16). ΤῊΙ5 τεῆι54] 85 Ὀδθὴ βϑῆοψῃ ἰὴ [ἢ 6 δι οη 5 δἰἰτὰ46, 

ΟἹ ἴδε οὔθ Παηάᾶ τοναγαβ ἴὯ6 ὑτορμεῖβ, δηά οὐ ἴδ 6 οἵδσ ἰοννασάϑ 
Β48]15Π|. ---θ. “4π4] .ο τἀε σιυογα τοὴῖ τυλίγέ ἐπὶ ἑλεῖν αἰπ66} ΤῊΘ Ὁ 15 
σοπδβοουῖϊο ; [ἢ6 τεαίεγθηςα ἰ5 ἴο ἴῃ σοπιίηρ ἀδναΞκίδίίοη, ἰῃ Ψ ΗΘ ἢ 

ἴπ6 ϑνοσά, [6 οὨϊοῖ Ἰηϑίσθηϊ οὗ (ἰΘ5 ΓΟ ΟΠ ΟΏ, 15 ΤΟ ργοβθηϊθα 85 

{νυν 5 ηρ οὐ ἰὴ ἀουΐ ἴῃ {Παῖς οἰτἶα5 85 ἃ 2έγεοη (οἴ. ΕΖ. τ4} 
ση. 37).--- 4“πα το “ξεῖνον ἐλεῖγ ὄγαπελες ὙΤΏεδα ψογάς ἢᾶνα 
ῬΙΟΡΔΌΟΪΙΥ οστερίὶ ἱπίο τῆς ἴἰοχῖ ἴῃ Ὄχρ δηδίίοη οὗ 6 ψοσάβ ἰὴ ἴῃ 6 
Ῥτεςσάϊηρ ᾿π6. ΤὨς νοσζὰ Ἴ 45 Ὀδεη ἴάκθὴ οὗ (1) ὄὀγαμεῖῆές, 
τῆς 5υδηχ σείεστίηρ ἴο ΕΡῆγαϊπι, [6 ψμο]α δοίης ἴῃς ἤρυτεα οὗ ἃ 

ἴτ66 (οἴ. οἱ 1,7 Ὀυϊ [15 15 Βασγαϊν δρρτορτγίαϊβ ἰῇ {815 σοηπθο- 
ἄοη ; (2) ργεέαΐ ομές, φγίμεςς οἵ ἴῃη6 ἰΔηά, ἢ οἵ ἀὲς Ἄἔσσοη οπές, ὃ 

οὐ δίς σομς, ἢ (3) λαράῖς, (555; (4) ἷ5 δαγ-ς (716. κ15ν, 24. τὴς (οτ- 
{Γ65565 (οἷ. ΝᾺ. 4.8 ΜΙ. 5 νῃϊ]ςἢ ρῥτοίεοϊς ἴῃς ἰδηά ,;4 (ς) Ταρί, 1.6. 
[4]5Ξε ρτορῃεῖβ. "'. Βαυϊ Ἰὴ νἱ εν οὗ ἴῃ 6 υποα]]εα-ἴοσ οἤδηρα οὗ ἤρυτε, 

1 ἰ5 Ὀεῖίοσ ἴο υηδεοτβίδπά "13 δ5 ἃ τηοαϊβοαϊοη οὗ Ὁ, δηὰ πῦρ 
οὔ πρπ, δηάᾶ ἴο ἄσορ ουὯ ἴπε δηϊτίγα οἰδυβα 7 ΤῊΪΒ 15 'ἴῇ ΒδυΤΏΟΥ 
ψῖτἢ τΠς βἴτορῃϊς βἰσιοίυγα. -- 41:47 τοὴ ἄευοι» ἔἄδηη ἐμ τλεῖν ,0»- 
ζγε:595} ΤῊΪ5 οἰδι86 ΓΠ 5065 ἴῃ 6 ράΓγ4}16] ἔοσ σμα 206 σιυογά τοὺ 
τοἀἧγὶ ἐπ λοΐγ εἰ ἤσς. Ιῃ 115 τοπά θὴρ ὉΠ ΞΏΣ 15 συ ρου ταϊεα [οΓ 

ὨΣΓΊΧΘΩΘ, Ὀεσοαῦβα (ἢ6 Ἰαιῖοσ ρῖνεβ ὯΟῸ ϑδι βίδοϊουυ 5656, οὐ τῇ 6 
ἢτϑὶ Ὁ ΠΙΔΥ ὃς δἰἰδοῃεδά ἴο ἴῃς ργεσθάϊηρ νεχὺ (7.5.). --- ἢ. “πᾶ 
»ν δεοῤίξ λασίηρ τυεαγίφη γιό τοῖτἦ 2617 γεδεοίζϊορις, μη ίο τὰς γοζε 

(1.6. εαῤῆυϊν) Υαλτυεῖ τοῦ αδῥοΐηέ ἤει, σίμες ἦς λᾶς ἐεαδεα Ὁ 

ἔρυε {ον} ον ἰδχί, 5.5. ὙΤῊΪ νεῖβα 15 ἀβοϊασεαὰ ΠΟΙ οοτ- 
Γυρῖ ὉΥ τηοάογῃ σομπηηρηϊδίοιβ. 1 ΟΥ [ῖῃ6 νεῖβθα 85 ρίνθβῃ ἴῃ 

ΦΊΚο, Νὰ. Ἐἁἑὀ ΖΦ, Βδϑῆὶ, Βδοΐοεὶ, 7265. 1 Ηε5., Εν. ΝΥὰ,, ΓΠς., ΒΏΒ. 

1 ΔῈ. ΚΙι,, ΗΙ, ὁ α΄. Ι͵ θαγάπεσ.0. “55 Ηδὶ. 

ΉἩ ἵν ε., Νον.; οὗ ΟΑΞϑ., ῆο βυρχεβίβ ἴῃαἱ ν.δ τῇλυ Ὀδ6 δὴ ἰῃϑογίίοῃ, ἰπ υἱὸν οἵ 

οοΥτυρὶ ἰεχὶ, δηὰ (ἢς ἑδοὶ (μδὶ ἰξ νυδάκθηβ ἴῃς οἰ᾿πιᾶχ οἵ ν.δ, ἯΙ Ννε., Νον,.- 
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ΠΑ, Νονδοῖ βαγ5 ἴῃ βυϊβίδηοα : 116 4 τερσγεβοηϊδίοη οὗ 
15Γ86]᾽5 δίῃ τηυβὶ Ὀ6 δχρϑοϊοά, Ὁ ΘΕῸ τηᾶῖκοθ ΠΟ 56η86 ; ἴδῃς 
ΘΧργθϑϑίοη “' 04}} υρνναγα ᾽ 15 ἜΧΊΓΔΟΤΟΙΏΔΙΥ ἴῃ ἴῃ6 5656 οὗ οδ᾽ησ 

ἴο τορθηίδηςα, δηὰ ἴῃ6 Ιᾶαοῖκ οὗ δὴ οὐ͵]εςοῖΐ δίϊδ ὩΤ 15 ὑπαβυδὶ. 

ΔῈ} τῃ6 τπουρῆς οὗ [ἢ]5 1ἰπ6, οἷ, 15. γ5, Οἡ ἴῃ6 τοδαϊηρ ἘΠῚ Ὁ" 
Ἰηβίθδα οὐ ἸΠΝ 9), ἡ.5. ΗἸΡΉ. οἵ ΝῊ Ξξ σῬ, οὗ. τῃε ἐχδοῖ δαυϊναϊεηΐ 
ἴῃ 6. 2253, “δῃά ἴποι οδυβοδὶ ἰἢ15 δν}]} ἴο [41] ὑροὴ [θὰ ; 
αἶϑδο Νι. 235}, ΤῆΘ" οὗ ἽΠ᾽ 15 ἴῃ6 τειηηδηΐ οὗ ΚἸῚ ἰοϑδὶ Ὀδοδῦβε οἵ 

186 ῥσβοβάϊηρ βυῆχ, πὶ ἢ τῃ6 Ὁ οὗ ΝῬὉ τὸ ΒἼΠ; ἴοτ ὨΤΡ τεδά 
ΠΟ 0 ἴὥρυε ἀξ." ἘῸΥ ῬδγΆ]1εὶ Ἔχργεββίοῃϑ, οἵ. 45 95. 

Ν.1α Ὧδ5 Ὀεεη τεπάετοα ΌΥ οἴμεῖβ δ5 (οἱ ον (1) ΜῪΥ ρεορῖὶς ᾶἃγὸ ἔδδϊεπεὰ 
ἴο ἀείεοϊίοη ((4].}; (2) 5ἴποε ΤΥ Ρεορὶς ἱποϊηεῖ ἴῃ ογάεγ ἴο [411 αἸνΑΥ ἔσοσῃ 

τὴς (Εν.); (3) ΜΥ ρΡεορὶςε ἰ5 θεηΐ ὕροὴ δροβίδϑυ ἔγτοιαῃ τὰς (Κε.; οὗ ΑΝ, 

ἘΝ,, ΟΥ.); (4) Απά τῃγ Ρῥϑορὶε ἰβ ἴῃ ἀουδὲ ψμοῖδεῦ ἴο ἴασηῃ ἴο τὴῦ ἰανν (2); 

(5) Απὰ 815 ρεορὶς 8 βιβρεπάβα ἔγομῃ ἰἰ8 ἀνεϊ ἷηρ (6; οἴ. θ); (6) ΜΥ 
Ῥεορὶς 15 Ὠυηρ ὑρ; 1.6. 15 οτυςδεά, ὈΥ ἴδ6 τονοὶὶ ἔτομ της (Οοτ); (7) ΜΥ 
Ῥδορΐε 5 ει  Ὀεοδυβα οὗ 118 τενοϊτηρβ (Οεἴ.); (8) ΜΥ Ρεορὶς δανςε ἃ δας 

ἴο ἴυτῃ ἔσο τὰ (6Α5.); (9) ΜῪ Ῥεορὶς ρῬεγβίβίβ ἰῃ 115 τε ! ]οη ἀραϊηβὶ 

τὴς (Η.4].}; (10) Απᾶ ΤΑΥ͂ ΡΘορΙα 885 Ἰοϊηδα ἰἴβεὶξ ἴο ἰά4ο]5 (Μαζί). Μ.15ς 
865 Ὀεεῃ τεηάεγτεά ὈΥ οἰ εῖβ ἃ5 ἔοϊονβ: (1) ὕρναγαβ 1 ἰ5. οδἰ]εα; Ὡδνοῖ- 

{86 }ε88 1 δίγίνει ἢ ποῖ ὑρννατάβ (Εν.); (2) Οπε (8]}}5 ἴ ἴο [8εὲ γοῖκε (οἵ 

ἴδε ἰανν) θὰϊ πὸ οἠς ἴδ εβ ἴῃς γόκθ ὕροὸπ δίτηβεὶ (Μ1οἢ.); (3) ΤΏΘΥ οΔ]} 
ἴδηι ἴο Πἰπη οὐ δίρῃ; πο οὔδ ζγϑῖβεβ Ὁρ ἰτηβεῖ ((4].}; (4) Απὰ υπῖο ἴῃς 

Βδαὶ (ςΐ, 9ε11π, δε ᾶρε 11. 306, νο τὨϊηκ8. ὉΡ2 ἱπιροββίθ]ς ἴῃ νἱενν οὗ κὉ 

851.) ἢς ο41|15; Ὠς ἀοεβ ποῖ ρἱἵγ Ὠἷτῃ δἱ 4}} (υ.)}; (5) Απά υπῖο Οοὰ δογ 

(411; Ὧς 5 ΔΩΡΤΥ; ὃς ρῥἰεβ ἴἤδθπὶ ποῖ (6τ.); (6) Απὰ τδουρῃ ἴ8εγ (δε 

Ῥγορμεῖβ) 9811 δῖ ἀρνγαγάβ, ποης οὗ ἴποτὰ οδῃ 1Ππ ἴ6πὶ (6Α5.)}; (7) Τὸ 

ἃ γοῖκα Ψ1}} οὴς ς4}} (οτ Ὀῖηα) Ὠΐτη, ΨὈΙΟΒ πο ομς δἤεογνδγαάβ 5}4}} αἴ ανσσαῪ 

(Οεῖ.); (8) παπίπιουϑὶν {ΠῈΥ 68}} [6 πιοβὲ σῇ Οοά, [,ο- εγοιηδπι, ἑ.ε. ἢς 
νἢο 5ῃουϊά ποῖ Ὀς εἐχαϊεὰ (Η14].}; (9) Απὰ {δ6Υ 4] πιεεῖ ἴῃς Βαδὶῖτι (Μαζί, 

Τοαεξαῤγοῤλείορε , ςἴ, Κεῖ, 147, ποῖθ); (10) Απάᾶ ὄνϑὴ ἱἰΐ {ΠεΥ 3ῃουϊὰ 4] 

τοσείδοτ, ὄνεὴ ἴο ἴδε βυςκ)ηρσ, 411 ἀροὴ Ὠΐπι, ἢς ψου]ὰ ποῖ ἢ ἴδ υΡ 
(ΜΆᾶ11εγ). Τῆε οδβε 5 σουΐδι ν ἃ ἀδβρογαῖα οὔθ. Ῥεγβδρβ ἴδε βιρροβίίου 
εἰνεη ἀῦονε 15 8ἃ8 88 [1ϑἰδοϊουυ 85 δΔΏΥ ἰῃαὶ Ὠ85 Ὀεεη οἤεγεα, 

8. ἴὔοτιυ εαπ 7 ροίυε ζδεε τ, Ο Ἐλγαίνι 7] Ἡϊδτε Ὀερὶηβ τῃς 
βίσισρὶα ἴῃ ἴ[ἢ6 Ρτορηοῦ 5 τηϊηα Ὀεΐνθοη ψῆδὶ βθθη8 ἴο Ὀ6 [τῆς 

ἀοιηδηά οὗ υϑῖῖος δηά ἴπ6 οἷαί οὗ ἰΙονβ.1 Τῇ ὔοτν 15 Ἔἐχοϊδτηδ- 

ἴοΥγ ἡ δηὰ ποῖ ἱηιοιστορδαῖϊνα; ξ ἰξ οδιτῖθβ ἢ 1 1ῃ6 ἡδραῖϊνε 

“ (ΓΙ, Οτ., πὰ τ νὰ, Οὐ. {ὕν, 
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οτος : ἴθ, ἰς πὸ ΨΑΥ ἴῃ ψὨΙΟΝ 1 οδὴ ρῖνα [66 ὕρ ; ἰξ 15 ᾿ἱτηροϑϑὶ- 
Ὁ]6 (οἴ. ση. 4395) 445 5. 2ο" Ρ5. 1475). -- σιν εαπ 7 σμ ρέμα 
ζλεε, Ο 7 »γαεί ))] Α ρΡοδῖῖς σερϑι οηῃ οἵ τ. 6 ἰοσηιοσ ᾿η6 ἴῃ ψῃ ἢ 
5, τοῦ ἀοβηϊηρ 3, ἜΧΡΓΟσ565 ἴῃς Ιά64 οὗ “ ἀεἰῖνοσ ᾿Ἰηΐο ἴῃ 6 

Παῃαᾶςβ οὗ δὴ δηθσων ᾽ (εἴ. Οη. 14Ἶ), ἃ βϑυτεπάογ (45 ἴῃ Σ.), ποῖ ἃ 

ἀεἰνεγδηςς (45 ἴῃ (5 δηά ᾿Α.). --- ἴοτο απ 7 νιαζό ζάσε ας ἀὠρμαλ 
ὔριν απ 7 2έαες ἥλέε ας Ζεδοίΐ»ε "] ΤἸῆθβθα οἱ 1168 εσα δϑϑοοίιθα 
ἢ δοάομι δηὰ (οιηοσγδῃ (οἴ. Οη. 1453, Ὀυϊ τῆς 5ἰδίθιηθηϊ ἴῃ 

1(Πδὶ ρᾶβϑαρε 5 ὑσοῦδοϊν θαβθὰ ὑροὴ τα 5 5); οἴ, Πῖ. 2925 76. 40. 
Μι. το 1. τοῖξ, υῖϊ Ηοβεοα, |ἰκὸ τῆς δυΐμδονς οὗ Ὠϊ., 2953, [898 

ΒοῦυΓοο5 οὗ ἢϊ5 ον οἡ ψῃϊοἢ ἢ ἀγαῦνβ ἔοσ πῃ ουπ δ] Οἢ σΟΠΟΟΓΏΪηΡ 
[15 οδἰδϑιορῆς, ἐ.Ζ. δουγζοαβ οἴου ἴδῃ Οῃ. το (Φ.2.). Απλοβ δηὰ 
Ι5α δῇ υ86 ϑοάοτῃ δηᾶ (Οοτχωηοσσδῇ ἴῃ {Π18 βαπιθ ΨΥ (οἷ, Απὶ. 4 

15. 1Γ 42.1.2}. Ιἰ 56 Ὀεζίοσ, ἴῃ δοοοσὰ σι [6 ῥδγα]]6] 151, ἴο 
ἴακε ΠΟῚΚΞ τ τ μᾶῖ ῥσεσθάδα ἴΠδὴ (οΐ, (5) νττἢ νῃαΐ [Ο]]ονν5.7 
Τῆς ΤᾺ 5 ἘΧΡΓΟΘΘΘΩα, ΟἿἹΥ ἴνςθ, ν]Ζ. ἴῃ ἴῃς ἢτγθ᾽ δηά [διγὰ 11η65, 

Ὀεϊηρ οτἰϊτεα τη ἴῃ βεσοηά δηά ἰουγίῇ, [5 ρἰνίηρ 5 ἃ Ὀοδυ τα] 
Ἐχϑῖρὶα οὗ ἴδε εἰαρίας Ὠγδάθυσο, 3 - 2, 3  2.--..) ἀεαγί ἴς 

“μγηισαῖ ὠῤοη »ι9] ὙΠὶβ δηὰ ἴῃς ἴῃγες ᾿ἴηθ5 (Ο]]ονήηρ (ν5.5 55) 
16 δυνά ητ]γ ἰαῖο (ν.5.). λα τδουρῇϊ οὗ βυττοηάεογηρ ΕΡΏγΑϊ τα 
Ῥτοάμποες ραοχυύϑιῃβ οἵ ϑυραίμοῖς ἔδο!ηρ ἴῃ [ἢ6 αἰϊνίηθ Ὀτοδϑίῖ. 

Οεοσρα Αάδὰ ϑιυ τῇ (ρ. 297) 58γ5, “ ΤΏοτα (Ο]]ον 5 ἴΠ6 ρτεαῖοϑι 

Ῥᾶββδᾶζε ἴῃ Ηοϑβοαᾶ, --- ἀδοραβῖ, 1 ποῖ ὨΙρμοϑῖ, οὗ ἢὶ5. ὈΟΟΚ --- τῆ 6 

Ὀτϑαϊκιηρ ἑοστῖῃ οὗ [ῃδὶ Ἔχῃδυβι]655 Δ ΤΟΥ οὗ ἴῃς Μοβῖ ΗἸἰρῇ νος ἢ 

ὯΟ 5ἷη οὗ τὩδῃ οδὴ Ὀδσ ὕδοῖκ ὯΟΣΓ νᾶ οὐ." Οη ἴῃς Ρῆγαβα 

μῤοη μι (Ὁ), τοὐδίη νισ, οἴ. τ 8. 255 76. 818. Οὐ ἼΒ», οἵ τῇς 
᾿εατὶ ἰὐγηδα ἴῃ δούζον, [8. τὉ--- ΜΡ εονιραςείονις ργοῖν ἦσΖ 20- 
ρε7}27] ὩΔΤΣ) Οσσυτβ οἰβονῆετα (15. 57} δηά Ζςε. 115) ΟΪγ ἱπ [ῃ6 
56η56 οἱ εὐηιογέ; ΠΟΠΒΘαΌΘΠΠΥ ΓΤ, »|}) εογιῤαςείοηις (οἴ. 42} 
Αἰ. 1) 5 ϑυρρεδιεα ζ 85 ἃ Ὀεῖίοσ τοδάϊηρ ἤετθ. “9 ἰὴ ΝΙρΡΠ ἃ] 

ΟΟΟὺΣβ οἰβενῃογα ΟἿΪΥ ψιῖῇ Ὁ (Οη. 42 τ Κ. 45, οἵ, 4150 
1,Κ. 245, δηὰ οὔοθ σὰ πὖῦ, σζέη (1.8. .«. Ιὰρῃῖ ὕροη τῃ6 
ταοδηϊηρ οὗ ἴπ6 τοοΐῖ 15 οὐίδιηθα ἔγομι [6 τηοάδσζῃ ϑγσγίδο, ζ6717, 
“εγπιοκπίαδονι. 8 ἽΡ τὸ Ὀδῷ, Ὀερίηβ ἴῃς οἰδυβε τ ἢ εἰ ρδϑὶβ (οἴ 
ν.ῖ; αἷοο Πι. 432) 5. 418). ---θ. 7 «υἱὔ ποΐ αεί σεεογαάΐηρ το 1ἠξ 

.(ι, Κυες,, ΝΥε., δία., (ο., Βυ., Βαοουῦ, ἮΝΚΙ., ΒΑ], ΟΠ 6., δηὰ Οὐυηῖοὶ, ννἢο τοδΐκα 

ΟἼ. 14 ἰδίου ἰῆδη Ρ. τ ε. 

1 Ννε., Ευ., Νον. ᾧ ννεϊξειείη, ΖΌΡ. ΧΙΝ. (1801), 6. 
28 
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βεγεσησες Οὗ »Ὼ)} αμρεγ Οἵ, σ 5. χ)8᾽53,. Τῇ (ο]ονβ ἔῃ 5Ξίσοιρ 
αχργαϑϑίοῃ οὗ βυγρδίῃυ (ν.5}), δηὰ 15 ΟἿΪ δῃοῖεσ ᾿νΑΥ οὗ βαγίηρ 
Πα ἢᾶ5 Ὀδδη 5αἰὰ ἰῇ δ“. 90 οἷοβε ἰ5 ἴῃ σοηηδοϊίοῃ Ὀεῖνγεθῃ δ᾽ 

δηὰ 35 (16 οχργαβϑίοη οὗ σοτηρδβϑίοῃ, δηὰ ἴῃ6 ἀδιθστ ΔΊ Οῃ, ἴῃ 

σοηβοαᾳθης6, ποῖ ἴο ΟΑΥΓΥ Ουὐΐ ἢ]5 ρύγροβα οὗ ἀδϑίσγιοι] 0), δηα 50 

σοιρίοῖθ ἃ ράγα}]6] ἀοθ5 ἴῃ15 ἔυγη]δἢ ἴον δ" δῃά "" (7 εαμροῦ γίδε 
“ᾶεε μ, ὄσεαμδε 7 αγνὶ' σοα απαᾶ ποί ρισλ) ἰῃδὶ 8᾽ δηᾷά "“ ἅτε δεβὶ 
ἰτραϊθα 85 δὴ ἰῃβοι!!οη οἱ ἃ ἰαΐοσ ψγῖογ" --- 7 τὐἱῶ πού ἥεγη 10 

δε γον λγαῖ»ι] ΟἹ γ᾿", ΤῊΪ5 ἢΔ5 Ὀδθὴ τῃουρῇς ἴο πλθδη : (1) 

Ψ1] ἢοῖ ἴὰτῃ [ΓΟῺ} ὈΓῪ ἴο ἀδϑίσου ΕΡἤσαϊτα ; 7 (2) 1 Μ1}} ποῖ δραϊῃ 

ἀεβίτου Ερῆῃγσαίμι ; Σ (3) 1 ν1}} ποὶ Ὀτίηρ Ὀδοὶς ΕΡγχαϊ τα ἴο ποῖἢ- 
ἴῆρ.8ϑ [ἴῃ δὴγ οδ856, ἴῇ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 15 ἃ σοηξεϑδίοη οὗ Ἰη8Ὀ}Π1ν ἴο 

ἄἀο τς τῃϊηρ 11 45 ὑθδθὴ δϑβεσῖθα ἢθ6 νουἹα ἀο. --- 3,0», Οσοά α» ἢ, 

πα ποῦ γνπαπ 1.6. αἰνίπα δηᾶ ποῖ Ὠυμηδη (οΐ. Νὰ. 23). Οοάὰ 
ΤΩΔΥ Ὦανα ΞΘΥΠΡΑΙΏΥ δηα σοπΊραβϑίου ; ἢδ ΤΊΔΥ ἤανα 5111} ΟΙΠΕΓ 

αμηδηὴ αἰ αΐϊθθ, Φ.9. ΔῆροΓ; Ὀυϊ 115 ΔΏΡΘΙ ΤΥ ποῖ αἰϊνεοτῖ 

Ὑδῆν ἢ, 85 1 τηῖρῃς αἰνετί ἃ τηδῃ, ἔσο (6 δχεουτίοη οὗ 8 με ]}- 

ςσοηϑίοσεα ΡυτΓροβα. -- ὔοέν μι ἐδε νιϊαφέ 977 246] 1.9. ἈΟΙΥ ἴῃ 8 

{τ} εἰῖοα] 56 η586. --- 454] πού λιωπαη) {Π τελάς, σπά 7 τοῖὴΐ 
μοί ἐπ ἐπ φᾷς εἰΐν, || Ὁυϊ [15 πηδδὴβ5 ποϊμίηρ (οἴ. Εχ. δοἶ); 

τ Ὧᾶ45 Ὀδδη ἰηϊογργεῖθα (1) δὴγ οἴδοσζ οἱἵυ ; 4 (2) 1 πὶ ποῖ ομβ 

οὗ ἴῇοβα ψῇῆο ᾿ἷνε ἴῃ ἃ εἰΐγ, 2.25. ἃ τηδὴ (οΐ. 2 (ἢ. 6.8) ,55 (3) οὗ 
[Π6 οππηίργεβθηςα οἱ Υδηνθῇ, ΟΟσΌΡΥΡ ὯῸ 5ρδοα; {7 (4) οἵ ἰῃς 

τουρῃῖ (παῖ Ὑδῆν 5. Ῥγθϑθῆσα ἴῃ ἃ ἴονῃ τηιϑῖὶ Ὀτησ ῥα 5 ἢ- 

τηρηῖ. { Νόοηδ οἵ [656 Ὀείηρ 5δ5ἰδοίοτγ, 1 45 Ὀεδη βυρραβῖεά 

(1)ὴ ἴο τεδὰ Ὃν τ-ῷὸ βαίσ, ἐχγγογ, ἔτοτω ὙΦ 420 δοιἐ (εἴ. 76. τςὃ; ο 
Ἐδϑῃϊ οὐ 1: 8. 285) ,8398 (2) ἴο τοδά 3", γε 7 εονμς ποῦ το εοη- 
σεις, || (3) ἴο τεδὰ Ὅῶ πϑὶκ πο, 7 αν» πο τοί έηρ ο ἐοπεηις, 4 
(4) ἴο τεδὰ ὙΠ 3, Ἰοἰηίηρ ἤτθι νοζὰ οἵ ν.Ὁ, ψ ἢ ἃ 5] ῖρλὶι 
οἴδηρε, ἴο ν.9 (εἴ. σ Κ. 14} τό 213)., "55 (5) ἴο τεδὰ ἽΝ ""απ, 
(ΟΥ ΜΞΝ, ἀπα οἷοβα ἴῃ νεῦθὲ ψιῇ [Ὠϊ5, [9 ϑθουτίηρ ἃ Ροτγίεοϊ 

ΡδΊΑ} }ε]Ἰ5η} (οἴ. 15. 215). 77 ὙΤΪ5 Ἰαϑὲ βυρροϑιίοη θθετηϑ, ρεσμδρϑ, 

ΦΝΟοΝν.; οἷ ΝΥΝ 6.8. ἘΈῈ. 4 δϑςῆὶ. 

ΤΑΝ. ἘΝ. Οἵνὐ,, Με., Νον., Ηδ]. δ Τ76γ.; [ον ἢ, 26 αογα βοεσείξ, 242. 

ᾧ (ες. ΤῊ ϑιυοῖο. 
[ Ματγοῖκ, ϑίυοϊ, Εοϑ., Ηἱ,, Ῥα., ἐΖ αἱ. Ἡ ΉΗἰ. 

δῇ Θοπτό,, Παίῃς, Εἰςῆ., Μδα., Εν... Τὐ)Ό., 5᾽π|., Κις. νὰ, Οὐ. 
ΠΠ|| ὅ51., (ἢς., αΑ5. 41 ννε. δὲ Οὐοτί, ΚΔ]. τ Ννοὶς, Νονυ. 
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τῇς τηοϑῖ Ὀ᾽δυβὶῦ]α, ἀπ τοδὺ ὃς δάορίεά. ---10, γαλευελ τοὴζ ς᾽} 
ἄξε α ἤοη] ΤὨῺΪ5 15 Ῥαβθα οἡ Νο]Ζ᾽ 5 ετηθηἀδίίοη," Ὑῃ σῇ ἴἀΚ65 Ὕ2, 

ἰαδσῖ ψογά οὗ ν.ὃ) δηὰ ΠΝ, ἤτοι ψοσὰ οἱ ν.Ἅδ, τ τ, τεδάϊηρ 

᾿ ΧΡ ὋΣ. Τῇδ 95. [Ο]ονίηρ ΠῚ ἰ8 ἃ ρίοββ ἴτοπὶ ἴῇ6ε Παπά 

οὗ ϑοῃδ ΟἹδ δία θιηρ ἴο ᾿ρτονα ἴῃς Ῥαβϑϑᾶρα 1ῃ οτγάεσ ἴο 
ΤΏΔΚΟ 56η56 οὗ 1. ΤὨΪ5 τοῦγ, {κὸ (Πδϊ οὗ ἴῃς ἸΙοῃ οΔ]]ΠἸὴρ ἰοροῖμογ 

115 γουηρ, 15 ἴῃα ϑυμηπιοηβ οὗ Ὑδῆνθῃ ἴο ἴῃς ϑοδίϊεγεα ρθορὶς 

ἴο τεΐυση (Αἴ. τὖ 4,45 76. 25). [Ι͂᾿ ἴ5. 2718 τὴ βϑυγητηοῃβ 15 
σοηναγοα ὈΥ πλϑδῃβ οὗ ἃ ρῖεαῖϊ ἵτππτρεῖ. Α αἰβετγεης ἤρατο 15 

δ ρογεδα ἴῃ Ηο. 5 δηά 14ώ΄. Τῆς τευ) ηθσ οὗ ν., τορεῖμοῦ 
πιῇ ἢ, 15 ἔτοτι ἃ Ἰἰαῖθοσ ἢδηά, ὄἊχρ δι ηΐηρ δηα διαρ] γὶηρ ἴῃς ἴοσος 

ΔΑ οἰρηϊβοαησς οὗ ἴῃ6 ϑυπΊπιοηβ ἴο σεΐσστη. Τὴ γεζμγρε 16. Οὴδ 

οὗ ἴῃ6 τηοϑῖ σοιηπηοῃ δηα 5᾽ρηϊδοδηΐῖ δἰθυηθηῖβ ἴῃ ἴῆ6 ῥτορῃεῖβ᾽ 

ἀδϑου ρΙ]οΩ5. οὗ [Π6 ρ]οτίουβ σΐατγα (οἴ, 15. 111..}5. 2η18. 435 76. 4.8 
Αἴ. οἷ" ΜΙ. γ}2 Ζε. τοἶ. Α5 ἃ τηδίϊεγ οἵ δοϊ, Ὁ), Ὁ σγοτοί, γοαγ, 

ΟΟΟΌ͵5 ΟὨΪΥ ἰῃ 76. κτὖϑ, ΕΓ, 45 βετα ([{ 1ἢ18 δπηεηάδίοη 15 

δαἀορῖεα), ΝΦῶ 5 [6 σοττοϑροηάϊηρ ψοσὰ ἰῇ 86 Ῥδγδ δὶ 11Π6. 

Οτδοῦ ἰτραϊμηθηῖβ οὗ [686 Ψψογαβ (7.5.) ἃ : (1) 7 τυἱΐ ρο, ἤἄξεα 
ἄοη 7, τοῦ γοαγ, ἵ )Ἰοϊηϊηρ ΠΝ ἢ ν.Ὁ, δηα οἰ τἰηρ᾽ πὴ; (2) γας- 
«υεὰ τοίῤ ρο, ζε α ἄονι ἀφ εὐἱἤ γοαγ, ἵ αἴ50 Ἰοϊπίηρ ΠΝ το ν.3. --- 

τα ἄορ ἀξ εὐἱὔ γοαν, γέα, ἀξ ἀίριδεί τοὴ γοαν, απα ζἦεγε σλαΐ 

εον»θ ἀμγγίεαϊν .. .1 Οησθ τλοσρ, τ ρτδαῖοσ δ 4515 ἴμ8η Ὁ6- 
ἴοτθ, {186 τπουρῆϊ οὗ ἴῆ6 ϑβϑυϊημηοηβ δηὰ [ἴῃ σεαίυγη 15 σερθαῖαα. 

Ηδτα δἰ 4515 5 ρἰδοθα οὐ ἴῃε ἴδοϊ τἢδϊ Ὑδῆνθῃ ΠΙΠΊ56][ ψ}}]} 

86η4 [6 5 ΠΠ10η5, ὃ δηα ἴδετε Ψ1] ἐογις ἀπ γίφαζν (1.6. Θαροτὶν, 

{τετ ὈΠΠΡῚΥ ; οὗ, 20 (ππ|), Ρ5. 18 (Ὑὴδ); -τνθοῦ ψῃεηοε Αο- 
οοτάϊηρ ἰοὸ 1, τορις γον» 2ὴε σεα, τ.6. (ΑἸ Π {1] στα ϑὶ 65 |[ (οτ αἰβοὸ 

τς Πδαίῆδη 4) ίτοστη ἴδε νεϑί ((5 εὐ ήγεπ ο7 τυαίέγ, .5.}; ἴῃ 6 ναϑῖ 
Ὀεΐηδ (Ροτῆαρ5 Ὡ Ὁ τῷῊ δ᾽ “ΝΌ, [5. 111) “16 ϑᾶαπηα 85 "ἴῃ 5]Δη45 
(οσ σοδϑιϊδη 5) οἱ [6 564 ἴῃ [ἢ ἰαϊίοσ ρατγί οὗ 1ϑδϊδῇῃ, εχοθρί [Πδῖ 

Ηοβοαβ Καονϊεάρε οὗ ἴῃ6 σοαϑῖβ δηᾶ ἰϑἰδηᾶς οὗ ἴῆς ννδβϑίθσῃ 568 

μοῦ 6 πιο ναρίιοσ (ἤδη ἰῃᾶὶ οὗ ἢ]5 (ε]]ονν- ρσορῆεῖ " (ΓΒ δυπο). 

Βιυῖ ον οδῃ ἴῆ6 5γδϑ 165 6 οδἰ θὰ ὩῺΞ ἰῇ τῃ15 σοηηθοίίοῃ, δηά 

ἢοΥ σἂ [ΠΘΥ σομὴα ἴτουι ἴῃς ψεϑῖ ἤδη ΤΟΥ αν ὈΘΘη γορζα- 

βϑηϊοα 85 ᾿ἰνίηρ ἴῃ Εργυρί δῃὰ Αϑϑυτία  Τῇα τεδάϊηρ ΞΘ, “οι 

᾿ Αὐορίεὰ Ὀγ Νον. ἘΕυ. ΤΟοτί. 
ᾧ Ιη οἷἱχ Μ85. οὗ Καηῃ. δηὰ ἄς Ἐ. Ν Φ 0 ΝῊ 12 ἰ5. ἰδοϊκίηρ. 
Ι ννὰ., (ῃς. Ἴ Η65. 
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ζεῖ» εαῤήῇυΐέν," ποῦ] τὰκ ροοά 56ῆβθ, Ὀυϊ ἢδ5 ὯῸ τϑδὶ Ὀδϑςίβ. 

ῬΕΥ ΑΡ5 ἰτ ἰδ ὨΘΟΘΘΒΘΑΙΥ ὨΘΓΟ, 45 ἴῃ 50Π16 ΟἾΠΟΙ σ4565, ἴο ΔΟΚΠΟΥ]- 
δάρε οὐγ πῃ Ὀ} ΠΥ ἴο ταθεῖ τ αἰ Πσυ 1165, δηά ἴο ἰεανα [Π6 5 ]εοῖ 
οὗ ἼΠΠ' αηἰτδηβαιοα. 7 Ὑμεθα ψόογάβ ἢᾶνα θδθη οιηθηἀρα νϑΓ ΟΝ} Ὁ 

(ν.5.); ἐφ. (1) μ᾽ ελέμίγεη σον ἐλεεῖν εαῤηυΐν, 1 (2) βοῆς 
,γορι Αγαρε, ὃ (3) τοῖς ,ο»ι 126 παδορς,; ἢ (4) σομς ,ογε 2λὲ 

τὐεεῦ απαὶ ἥονι 1206 πογίά, Δ (5) "Ἂν τοῦς ἥγονι {4 τυεσί, "5" 

(6) διέ εν γον ἐλέ εὐεεῖ. ΤΊ --- Δ. 7Ζλεν τλαῦ εονις ἀμγγίεαζν, ξε 
5“Ξαγγοῖυς, όονι Ἐς», αμα ἄξε ἐσυες “ον “λ6 ἐαπᾶα οὗ “45:)γ6] 

Τῆς Οἰχγάβ τεργοβεηΐῖ ἴπ6 βρεεὰ 1 (οὗ, Ρ5. 555 15. 605) ψ τ πὨϊοἢ 
ΠΟΥ οοταθ, ποῖ τ τἰπ ΠΥ δηά ἰαϊηϊ- οατίθἀη685 ; δὲ οἷ. γ᾽}, ἴῃ 

νος τὴ6 σ᾽ ΠΥ ΟΥ ἰοο] 15 ηη 655 οὗ ([ἢ6 ἄονα ἰ5 δας 4 ρΡοϊηϊ 
οὗ σοιῃρδγίβοῃ. { | --- 4πα 7 τυὴΐ ὀγίηρ ζάερι δαοξ το τἀεὲγ ἀοιδες] 

Γῇ. 76. 325, ΤῊΪΐδ τεπάθγίηρ δ το} }ν ταρσοβθηῖ ΘΓ ΣΙ ᾿ἰηβιοδα 

οὗ Πὀ ὈΣΞΟῚΠ, νὨ]οἢ τηθδηβ 7. τοῦ εαπδε ζάενι ἵο ἐπυελ.""" --.ὄ 

7: ἐς τε ἐείαγαδοη οὗ Υαλευελ)] ΤὭΘβε πνοσάβ ἀγα χυδβεοηδα ὉΥ 
Νονδοῖ, βίῃοθ ΠΟΥ οσουζ δἰβονῇοσγε ἴῃ Ἡόοβθᾶ ΟἿΪγΥ ἰὴ νεῖβαβ ἴῃδὶ 

ἃ16 υηδυςῃθηϊίς οΥΓ βυϑρίοϊουβ (218 16. 3), ΤΣ οἱοβίηρ νϑῖβεβ οὗ 
[815 ομαρίοσς (νβ5.5 5 35 105...) ἀγα ῬΧΟΡΔΟΪΥ ἰδῖθ, 77 Ὀδοδυβα (1) [Π6Ὺ 
ἰηϊτοάσος δὴ δἰθιηθηΐς οὗ Ῥσοηγδε ἰῇ ἴδ τη] οὗ ἃ 56. 65 οἵ 

(ἢγοαῖβ, [ἤθτα ΘΙ 0 Ῥσερασζδίίοῃ ἔοσ ἴἢ]5 ψογὰ οἵ ὑῬγογβδα δηὰ 

ὯΟ Γεΐεσεησα ἴο 1ἴ ἰη τῆς [0] ονίηρ ςοηϊοχῖ; οὗ, α͵5ο σῇδρ. 14, 

ΏΘΙΘ ἃ Ὀ͵ΙΓΟΙΏΪΒῈ ΔΡρΘΑΙΒ, δἰ ουρῃ ἱἰηϊτοάυμσεα ἰῇ 4 ΠΟ] 

ἀἰβογθηῖς νὰὺ; (2) ἴῃς οχργαβϑίοῃ, 1 Μ1}} ποῖ αραὶῃ ἀδϑίγου 
ΕΡΏχαϊτη,᾽" 1ῖ5 Ἔχρ] σα Ϊα ΟἿΪγ δῖ 4 {Ἰπὴ6 δίϊεοσ ΕΡΏσαϊιη ἢ85 Ἔχροτ- 

δησεα 50Π16 βθνεῖα Ἵμδϑιίβοιηθηῖ ; (3) ἴμετα 185 ἢο σοῃηῃδοῦοη 
Ὀθεΐνεεη νβ8."} κΡ Ὁ, 

δ. 3)20] 274 νιμδί μοί, εἴς.; οἴ, τ. 8.39; Κδὅ. 180; ΟΚ. 107». - ΘΝ] 
ἡ τ ογ, θγα σοῃπθοίΐηνς αδἱϊογηαῖῖνε ρῥτοροβιουβ; οἵ, Εχ, 20}0.} 2116 70, 

5Έύ. ᾧ (Βα. (νὍ.:.). 856. ΜΗ]|16ῖ (υ.:.). 
80 Οοπ, Νν»ε., Ου., Νον. [ ατ. Ἡ Μαγίὶ. 

ΤΈΕυ. 4 Ηδὶ. Ἡ σΒεα., Νον:- δ ννα. 
|| Οπ ἄονεϑ δῃηὰ βραζγονβ οὗ. Νον. “γελ. 1. 82:1,:; 6. Ε. Ῥοκῖ, “ονς," ἱὰ 2Δ.; 

Α. Ε΄. δῃϊρί! εν δπὰ 5. Α. (οοῖς, “" ονε," ἰῃ 58.; Τηίγαπι, 716 λ᾽αέμγαϊ Με 
ογίλε διδέσ, 2οτ ἴ,, 211-220. 

4{ ννὲ., Νον., 643. πη Εν, Εσιι55, Οὐ., (Π6., συ., ΒΒ. 

ΤΉ ὅο ὅπηι. Δ εἰ. 21ς (10. 11 φογίαί ηἷγ ἰδἰ6) ; Ψο]Ζ (θ9ὃ σεμυΐηθ) ; Νόονν. (95. 106 σοηυ- 
ἷηα; Ὀυϊ Νον,.3 τη Καϑ 85-11 411 1416); Μαπῖὶ, ζ εἶ. (10..11 116); Οτίπηπι, 2:2. 4". 73. 
Βαϊ οἴ. Θεεϑετηδηῃ, 28 ἢ; Οἰοβοῦγεοῆῖ, εν ἀρέ τῃΝ» )εξαϊα- ΑΥΊΔΕ, ατι ἴ, 
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4118.:18. 5 6, γῦπ] Ασοεπξ οα υἱτπια, ΑἸ ΒΟυρὮ (Ο]]οννΐης 5.118 0 ]ς (2) 825 
ἴοπα.-οὈΠΣ780} ΝΠ ἵνο δοσθηίβ.--- Ἴ. ΝὉΡ}] Ιηϊγοά. εἶτα. οἷ, --- Ὁ] 
Ττεαϊεά 45 ν "Ὁ ποῖ π Ὁ; οἵ, Ὠιϊ. 2856, ΟΚ. 75 γγ. ---τἣἢ»} Π{ 3,81 ἰα οοστεοι, 
ἃ πουῃ; οἵ. γ 2 5. 23᾽. Οπ ροϊῃρ ονεσ οὗ ἴμε ἰοςσδὶ ἰάεα ἱπῖο [ὃς τοτηροζαὶ, 

ΓΒ δὴ ἰηῖο ἑαϊξαί (85 ἴῃ Ατδ0]16), οἴ. Κὅ, 318 α. --- 8. ὍΓΝ]) ὅπη, ἰτωρέ, οὗ ροβεὶ- 

ΠΙγ; τ. ὃ 37; ΟΚ, 1075. --- Ὁ) Ν5.} Οὐτῖ, Ὀλοχ; Ὀαϊ τερα ]ΑΥν Ὀνϑν, σἢ. 145. 8 

ι. 2935. ᾧ Σεβωειμ. Τα ΟΕ νγὰϑ οὔς οὗ “ἴδε ἔνε οἰϊε5. οὗ ἴῃς μ]αῖη,"» 
Ῥυϊ 118 ἐχδοῖ 5ἰῖε 18. πῃ κηονῃ. --- 9. ΦΝ"ΝὉ] Κό. 352 »".--- 11. Ὀπ03] Οἱ 

ἴοτῃω, ΟΚ. οὐ; Κὅ. 1]. ἱ, Ρ. 56; 518. ὃ 18)η6; Ντίρμῖ, ὥσνιβ. σγαν. ἢ. 88; 
ῬΒΠρΡρΡΙ, ΖΟΙ͂Ο, ΧΙΑΧ, 2ο6; ἘΆΒΙ1(5, Ζ..2Ζ. 1806, Ρ. ς87. 

8 16. Ιεγ861᾽8 ζδ 8] δηὰ ζαὶ Π]ΘΕΒΠ6 85 ἔτοι [6 ἢχεῖ, ἰπ 
δρὶΐο οὗ οἔζοτίβ [σοῦ ρΙι ῬσΣΟρΡΘἴδ8, ταδί Ὀσὶπρ σου οι δηὰ 
τυ. τ΄, Γ[ΕΏΡ] 5}, 112-12... Ι5γὰ6] 15 ἴα]ϊδε δηᾶὰ {41}]685, 
αἰναγβ ἀοϊηρ ἴμαὶ ψὨ] ἢ οδηας ἴῃ ποίην ; ̓ὐγηϊηρ ΠΟΥ ἴο Αβϑυτσίδ, 

Ποῦ ἴο Εργρῖ; δα πιυδὶ Ὀ6 Ῥυπηϊβῃηθα ; δνθὴ Ὀεξίοσο ἢϊ5 Ὀϊτῆ 6 

νγὰ5 ἃ ΒΡ ηῖεσς (5. 35). Ι5γὯ6] 5 ἃ ἴγδάδσ υϑίηρ [α]δε Ὀδίδηςαϑ ; 

τὶ οἢ δηά 56]{-5Ξαἰ|5Π64 ; Ὀπῖ 5 ΤΙΟἢ 65 1} σουηΐ Ὠἴτῃ ποιϊῃίηρ, 1 

Ψ1}} οαυ5ὲ Πῖτῃ ἴο ἄνα] ἀραῖη ἴῃ τεηἴ5 (519). Ι5γ86] 85 Ὀδθη ρίνεη 
Ῥτορδοῖβ, Ὀυϊ ψὮ Ὧο εοἴἶεςῖ ; 1168 δηα ἀεδιηοη- ΟΥΒ ΠΡ ῥσονδὶ] : 

ΟΙΠΙΟΣΙ ΘΩΠΊΠΓΥ ἢδ5 Ὀδδη διουβοᾶ; βυάδάδη τοι θυ ΟΠ Μ0|1 σους 

ὍΡΟΙ πὶ ; [18 811815 5}4]} Ὅς {16 βίοῃθ- ἤθδρβ ἴῃ ἴῃ ἔσστονβ οὗ 

τὴς βεϊὰ (1 

Τῆς Ρῥαϊγίαγοδαὶ ερίϑοάθ8 ἴῃ νϑβ8.18.: 45-7 ([ἢ]5 8 [Π6 οοττεοξ οτάεγ) δπὰ ἴῃς 
ιἰδίοτὶ δὶ αἱ] υδίομϑ ἰῇ ν.19} ἂαῖὸ ἔγοηι ἃ ἰαῖοσ Ὠδηά, δῃὰ ἔτοτῃ ἃ αἰεσοηϊ δηὰ 

σοπῆϊοϊϊηρ ρΡοϊηϊ οὗ νἱενν (ν.2.,), 85 σοτηραγεὰ νἱτἢ πα οὗ ἴῃς οτἱρίηδ)] ταδῖοτδ]. 

Τα οτἰρίπαὶ ρίεςς (ον εἴην νβ5.1δ' 45:7. 15. 16) ςοῃϑβ,518 οὗ ἴσχε νε Ὺ ϑυμηηγειγί αὶ 
ΒΓΟΡἢ 68 οὗ ἴδῃ 1ἴπὲ5 Ἄδςοῖ, ἴῃ ἰττηεῖοσ τηονοιηεηῖ. Τα ἢγβὶ βίσορῃς ἀδβουῖῦε5 
Ι5Ξγδεῖὶ 858 Ὧδε ἰβ ἀπὰ δδ58 Ὀδοη ίτοιῃ ἴῃς δαγϊϊεϑὶ {ἰπι65, ΥἱΖ. ἃ δ᾽ 1 1685 οὔθ, ἃ 

νδοὶ Πδιηρῦ οπα, πονοῦ Κπονηρ 815 τηϊηα, βυγεὶγ ἀεδβεγνίπρ ΡυπΙϑῃτηεηΐ, 5'ποα 

8}} 1015 ἢ45 δε 80 ἔγοιῃ ἴδς 6 οὗ ἴῃς ραϊγίδγο ἴῃ 5 τποῖ μοι οῦ. ΤὨς 
δεσοῃά 5ίτορῆς (δἀορίηρ ἰὃς εἱερίας τηονοηθηῖ 3 - 2) Ἑμαγδοΐοσιὶζεβ 1βγϑαὶ 

8ἃ5 (δηᾶδῃ, ἃ ἰγδάεν ομεαίίηρ δ᾽] ἢ ψ Ὦοπὶ πὸ ἰγαά 65, Ὀεοοτηΐηρ το ΓΒΕΥΘΌΥ, 

Ὀυϊ ἀεϑηεά, ἴῃ σρὶὶς οὗ ρτεβϑεηῖ το μ68, ἴο ἀνε }} ἀραΐῃ ἴῃ το π5 ἃ5 ἰἢ ἀδγ5 ρδϑῖ. 

Τῆς τπϊτὰ βἴγσορῃςε παγγαῖεβ ἴῃς εἤοτῖβ ρυΐ ἔοτῖ ΌὉΥ ῥρτορβεῖβ βεηῖὶ ἔγτοτι Ὑδῃνεῆ 
ἴο ἴεδοῖ δῖπι ἴδε τὶρῃξς ναὺ, ἴῃς ἰδεῖς οὗ ΔΩΥ τεβυϊῖ8, [Ὡς ῥγενδι ηρ [αἴθ 6 58 

δηὰ ἰάοϊαϊτγ, τῆς ὈΙΓ6Γ ΩΤ Υ τἢ5 δγουβεά, δηὰ ἴῃε βϑυάδάδῃ ρυπὶϑιηεηῖ 

ὙὨΪΟ ἢ 15 [13 οομβεασεηςα. ΤΉτες ἀχοθδαϊ ΡΥ ἱπϊεσγεδιίηρ δά ϊτοηβ πᾶνα Ὀδεῃ 

τηδάς ἴτοπι ἴῃς ροβί- Χο ρεγοά (1) ν.}δ, νι ῖο ἢ ἰποϊαάεβ Τυάδῃ; (2) νϑ58.} 5:7, 
ὙΙΟὮ τε οα}]5 οετίαϊη γα οη5 οὗ Τα οοῦ, ρυϊΐηρ δἰπὶ ᾿π ἃ πιοϑὲ δνογαῦϊε ᾿ὲρῆῖ; 
Υἱ2Ζ. ἃ5 ὈὨανὶηρ μδα ἱπιϊπηαῖε το δι ομβῃΐρ δπὰ ρτεαῖ ἱπθαεπος ψῖ αοά; (3) οἢ 
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ν 5.18.6 ν,ἡ, ΤΏ οτάογ δοςοζάϊηρ ἴο [815 αὐγτδηροιηεηῖ 5 15. 5.4 α. 8:10. 11.16.15 (ν 16 
ΡῬτεσεάϊῃρ ν.13 Ἰορσίςα}}γ.), νι τς δαάϊἼομβ 18: 1δ. 48-7.}.. Οἵ, 186 ἀγιδησειεηῖ 
οἵ Οεῖ,, νἱΖ. 1-δ. 150.7. 6. 8.12.16δ. τῃαἱ οὗ ΗδΔὶ]ὶ., νἱΖ. 1-10.18. . 15.14.5. δῃὰ τῆδι οὗ 
α:., νἱΖ. 1:11. 18.16.3. 14, 

1. ὦ ἀπὰ Ἐ οοπηεοῖ σ]} οἾΔΡ. χίὶ. --- Π 5} ΟΚ5. σοππεοῖ ἢ ῥτο- 
εοὐΐησ. Βενες (782. ΧΧΙ. τοῦ [.) οἱι. 85 ἰαῖεν δααϊξίοη. ---ν ὉΡ τῷ Ὁ] 
(ὦ νὺ»ν ἔγνω αὐτοὺς ὁ Θεός -Ξ- ὃν Ὁ» [Π]ῸΡ (50 αἷδο ϑ.βοῖζ; ςοἴ, οι. ψμὸ 
[Ο]]ον5 (ὅ, θαϊ τεδὰβ ὈντῶΝ ἔοσ ὈΡῚ ὍΝ); ᾿Α. ἐπικρατῶν...; Ἔ (7μαα:) ατείεηε 
ἐείὶς ἀἰδεεερα λέ ερε ὥεο; 9 Ἰσιϑ... σι, δι βορὰ - ὃν Ὁν τὴ Ἢ (8εδ.). 

Βε]] δὰ Οσ. “1 2 Ὑ. Ἐεδά, ἢ Μασ (Με, τι; 80 Νον. »» Ἂν χ Ὑ. 

σμς. (3.532. Νον. 67, Ῥ. 365) ὃκ Ὁ» Ὑγι, Οεῖ. ὃν Ὁ» Ὑὃ.. Ηδ]. “2. “νο. 
Βεννοῖ, ὉΝ Ὁ5 ). Μί]εν (.5.Χ΄. 1904, Ρ. 126), ὑπ" γι δεῖμα τιν ὈΥ ὉΣ}) 
ΟΦ καὶ λαὸς ἅγιος κεκλήσεται θεοῦ Ξξ ὍΝ) ΟΝ) ΨΥ Ὀζὶ (Νο}.); ὅ. ... ἴδον, 

Ξε  Ὁ5} (560.); 80 Ζζ. Οτ. ἼΌΝ) ὈΥΦῊ 5). Οὐ. ἼΟΥΣ ὈΥῚΡ ὉΚῚ (ΖΑ Υ»ν. 

ΝΙΙ. 286 Β.; 50 'γε., αυ., Οοτῖ (ἔρι. )). Ηαὶ. ἸΌΝ) Ὁ ἘΝ Ὁ). ὦδε. (ὦε. 
ε21.) ἸΌΝ) ϑυῖρ Ὁ). Κῦ. ὃ 34ΜΆ3 αἱ ἸῸΝ 1{Ν10. ΟΥ̓ ὉΚν. Οει. ΝΟΌΣ ονπΡ ὉΣ,, 

Βεννετ, ἽΝ) ὈΥΖΥ Ὁ}. Βδοκεϊ, την ὮΝ), ἴος ἸΌΝ). -- 3. ΠῚ Πρ] Θ πονερὸν 

πνεῦμα -Ξ- ὩΝΝ πρι. Οοτῖ (717. απὰ Ζνι.), πῦπ γα. Ματγῖὶ, "Ἢ πὰ, --- νὴ Ὁ5] 
Θ΄ Ἰοὶῃ ψ ριδοεάϊηρ οἴδυβα. --- Φ}] Ἐδδά, τ , καὶ μάταια, [κἼγΦν (80 
αἷΞο Οοτί (717. δὰ 233 κ :.), ΝΥ ε., Ν].., ΟΑ5., Νονν., Ηα]., Ματγι!). --- 2} 

Κεαά, "ἢ 95, 5 (80 αἷἶδο γε., Νον,., Οεἴ., Μαζί). --- ΠΛ2 1] ΙΒ  ε. δπὰ 
Νονν., οὔ. ν. -τ- Ἰη9}] ΘῈ -Ξ- 86. (δο αἰβοὸ ΗδΔ1.).--- - 920] (ὦ ἐνεπορεύετο -Ξ Ὅν 

(80 Ηα1.); Β ,νεόαΙ. Ἐξεαά, νἱϊὰ “Φ, αδοσοο, ὑ02., ταϊκίηρ Υ ἴτοτηῃ Ὀςξ. οὗ νι 
(30 αἷἰϑο δΥε., Νον., Οοτὲ (.3,»».), Οεῖ., Μαγῇλ. -- 8. 2.5] ΦΘΥΞΕ, οἵω. κ (90 
αἷδο Νον., Οοτὶ (2»".)). -τ-ο 2} Εςδά, νει Οοτῖ, ὕνιψι (δο Νον., ΟΑ5., 
Οεἰ.). -τ προ] Οἱ. ν, ἢ ᾧ (δ. ΝΥε., ὅτ., Νον.). Ματί, ὝΡΡΝΊ. ---- "3Ὑ12] 
Ῥ Ἰοΐῃβ νὴ (0]]. νΌ. ---4. 1023] ΟΥ. ἰπβοτῖβ ὉὩΝ Ὀεΐοσα “22. -- Ν217] 66 καὶ 
ἐν κόποις αὐτοῦ. Οἴη. 1 88 αἰῖογρ. ἔγτοπλ Ῥγες. Ἱ. --- ΠΦ] ἘΞ αἐγεοζες σε; 
᾿Α. κατώρθωσε. -- ὈΟΝ} Οτ. “κ Ψὺὴκ (οἴ, Οπ. 3235). .--- δ. “ΦῸ] ᾿Α., Θ. καὶ 
κατώρθωσε; Ἔ εἰ ἐκπυαίμέ; 35. οτα. --- “ὉὉΝ] Βδδά, νὰ Ὗ ε., Νον., Οεῖ,, 
Ματιῖϊ, “ΓΝ. --- Ὁ) 522] (ὦ ἔκλαυσαν καὶ ἐδεήθησάν μον -Ξ- δ ἸΣΠΓΟΥ 22 
(ν01.); 935. οπι. 1123. --- Ὁ] Οτ. αδά5 κὖ. --- Νγ)}] (Ὁ ἐν τῷ οἴκῳ "Ὧν ΞΞ [22 
ὯΝ (50 αἷβο Οαγ.); Ἐ', ἐς ἑεσιῤίο γιδο, ---᾿ ὩΝΥῸΣ) (Ὁ Ατδρ., ἀπά οὔς οοά. οὗ Κεπη. 
Βᾶνε 1 Ρ. 85. βυῇ,; Ζ',᾽Α., Σ., Θ. 5υῇ, 3 Ρ. 55. (50 αἷϑο Οτ.). --- 9] Οοτῖ (4 5ε.) 
δηα Μαδιίὶ οἱ. 1. ---- Ὁ9»} (ὃ πρὸς αὐτούς ΞΞ ὉΠῸ» (ο].). Ἐξεδά, ψ ἢ 45, σελος,, 
ὍΡ; 80 ᾽Α.,) Σ., Θ., Θ᾽, ἀπά αἷβο Ὀαῖμε, Οοεῖ (71 7. ἀῃὰ 2)».), ΝΥε., Βεοσ 
(ΖΑά ΚΚ»,. ΧἸΙΙῚ. 285), ναἹ]., συ., ᾿μοὔς., 648., Νον., Οεῖ., Μασί!. --- θ. ΠΤ] Οοεῖ 

(737. «πὰ .3»".} ογι. 1 (80 ]., Οεῖ,, Ματγι1).--- ΥἹ2Ι 175} (ὅ ἔσται μν' ΞΞ Ἴ ποτ; 

“5, Θ. ἴακε 1 85 3. 86. οὗ νὉ. ψ ἢ 508. τ. 1 νιπ(Ὁ). ΗΔ]. γγϑν “. --- ἴ. γπὉΝ 3] 
958 τ 'κπὃν (80 αἶβο Οεῖ.), οσ “νῷ (80 αἷϑο Οτ.). Μαπῖί, γῦτιν 3. - 3ιϑη] ες. 
γσγ(}). -- Ἰου] ατ. ᾿οψη. --πἸ] (ὦ ἐγγίζε Ξῷ 20. --- 8. )})5] 96. 15229 (50 
Οτ. (οσ ")9)329)}. --- ρῳ»] Ἔ εαἰμριπίανι. Ἐκαά, νὴ} ε., Νον., απὰ Μακε, 
2Ρ}»0. τ. ἀσρῦ οὐ ὑ»".--- θ. ἼΘΝῚ] Οτ. οἵω. ν --  0Μ7ῖ Θ᾽ ἀναψυχὴν 
ἐμαυτῷ; ᾿Α. ἀνωφελὲς αὐτῷ; ἘΠ᾽ ἀοέμνε »εἰδὲ, Ὁ 1.59 ὗν. Οτ. ὦ γ.5.--Ὁ 
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03] 95. ΞΞ ὅ3ν-- γὼ} Ἐεδά, πῖῖ 66, οἱ πόνοι αὐτοῦ, ὉΡὼ)" (5. Ἧγε., Οτ., Βεες 
(ΖΑ Κ»ν. ΧΙΙΠ. 288), Να]., Νον., ρεῖ, Ματζκῖϊ). -- ἸΝΧΌ}] 6 εὑρηθήσονται 

Ξε ἸΝΣΌ. (ο 4150 Οτ., Οοτ); ὦ ἴδαυ. -οἰν Ὁ] (ὦ αὐτῷ δὲ ἀδικίας -Ξ ὦ 

ὈΠψ; ὦ σι μΝ. δ το Ἰνῦ, Ἐοδά, σὰ Οτ. δπὰ Νον. Χ» Ὁ. ἍΝ. 
νὴ (6ο Βεοσ, Οεῖ., Ματιῖ). Οοτῖ, γ)Ὸ Ὁ. Οεῖ. βυρρ. Ὁ. -- ποτὶ ἼΦΝ] Ἐςδά, 
νὴ Οὗ, ἄς ἥμαρτεν, ΝΌΓ ἼΦΝ (50 δἰ5ο ᾿ε., Οτ., Βεοσ, Κ4].. Νον., Οεῖ.). Οεῖ. 

νοπὶ Ὑνγ(}).--- 10. ῬΠΚΟ] (ὦ ἱπβετίβ ἀνήγαγόν σε -Ξ ἘΉΤΡΗ, Βεέοτε "“νῸ (50 
Οοτῖ (».)}; 85. ἰπϑετῖβ δι» ξξ Ῥγνσ πον (56}.); 80 Ζ' -- οὐ τιν 2] 
Οδγάπεν, ὙΠΟ Ν2. -- Υ 2.2] δ ὈἽΡ "Ὁ. ΞΞ ὈῚ 0» (80 Μαγι). Ῥειῖεβ (41π6- 
ἐεξέρνι, 44), Ἢ "5. Οδτγάπεσ, “ψι03. Οσ. δῃὰ Νον.,ρ ΟΨ "0.5 (οἴ, ΜΙ. γ}4{). 
Βυ. (ει Ἡγογίά, ες. ᾽ο5) ἀπὰ ΝΥ,ς.8 ἼὝΨΣ "0.2. ---ἰ 1. Ὁ»} Υε. ἀπὰ Νον,., ὃν. 
-Ἰνῇ} (555 "]. --- 2] (ὦ Ρ]. ΟὍαζ. Ὅν τ Π0.Ὰ) (ὦ ὡμοιώθην -Ξ ΠΡῚΝ 85 ἴῃ 

15, 1416 (γο].); Ἐ’ ατείνείαδες σέπε, 88 δαϑογ. Οτ. πκον( 2). ΗΕ]. ὑϑόν. 

Οεῖ, ἼῺΝΜ ΠΡῚΝ, ἰδἰσηρ ἤγβὶ ποτά οἵ ν.}3 τὰ ν.}} (εἴ. 45. Οἱ Ὕὲ. Μαπὶ, 
ΠΟΝ. -- 13. γ» 5) ὉΝ] ΟΦ εἰ μὴ Γαλαάδ ἐστιν τε ΓΝ“) ὉΝ; 80. Θ. Βεδά, 
ν1 55, }.5 ,. )) “2 (ϑΟ ὟΝ ε., Νονν., Μασ). Οοτὶ (73 7Ζ.), “κ 525) Ὁν, 
[0]]. (οταρ! υἱεπδίδη, Γαλγαλα; Οοτὶ (2».) οἱ. ὈΝ. Οτ. ΤῈΝ ΓΛ2Ὶ 2) ὌΝ, -- ἽΝ 

νὴ Ν)ΦῚ] ΘΙΩΈ, 'Α., δὰ Σ. Ἰοῃ ψῖι ἢ [0]]. οἴδυβε. “ὁ τοδᾶὰβ κϑὺ διὰ τ Σ. 
οἵω. γ. Οτ. ὃδ “Ψ Ἵν. ε. τῦν “Ὁ δ, οὗ ψ βίο ἸΦΡ ἰβ ἴο θὲ δάἀορῖεὰ (Ὁ ἑ.; 

80 Μαχῖῖ). Νον. βυρρ. Ὁν ἴοσ ὉΠ δπα ὑου!ὰ ἴγϑῃβρ. ἰξ ἴο 125, --- ὈνΦ 5.022 
21} Ο ἐν Γαλαὰδ ἄρχοντες θυσιάζοντες ΞΞ ὈΥΙΣἿΪ ὈΣ “22 (Ν0].); δενεσγαὶ οοἀά. 
οὗ ὦ, νὰ Οοπιρ!υἱεηβίαῃ δηά ὅτ. Ἤξεχ, Γαλγαλοις; ᾿Α. θυσιάζοντες; ἘΠ ἐν 

Οσαζραί δοδμε ἐρινεοζαγμες, Ὁ ὅδιωνο ἰδὲα μεῖς, 'Ὡ«9; ΖΦ γον (ἴοσ 
Ὁ. »Ρ). Βεαά, υἱτ Ηἱ., οὐτοῦ (80 ε., Νον., Οοτὲ (2 .), Οεῖ., Ματιϊ). 
Οτ. Ὀν νῦν. τ ὈΓΊΠ]Ὸ] “ὁ 2 ρἷ. 5. -- 503] (Φ χελῶναι; εἴ. Θ. οῃ Εο. 125 αηὰ 
Νεβῖὶς (2.22. Τίνος, ΧΙΝ. 180). --- 18. “Ὁ Οτ. δἀἀϑ5 γὴν, [0]]. ζΤ. ---- 14. ν"2)5] 
Φ5 ν»]. -- Ὅ9)) σε. ὍοϑΝ. --- 1ὅ. Ὁ5»55} Οεῖ. Ὅ31.. --- Οὐ) 27] (ὅ καὶ παρώργι- 

σεν; 98 ζϑογϑοο. Οεξ. γΥΎΔΌ.). πο Ὁ }} 9 Ὲ 58. Οεῖ. οπι. γ. ---- ὉὉ}} Οεῖ. 
ὑγ.--- ΤῸ] ᾧ ἐκχυθήσεται; Ἕ υϑρῖεί, Ὁ γα δα. Οατ. ὅν. Οεῖἴ. υϑν". - 

ἩΣΝ] Ὁ ομι. 538. Οοιῖ (72 7.. διὰ 2 ».) ἴγδῃβρ. ἴο [01]. Ὀυον. Μαχῖὶ σεδὰβ 
νος, Ὁ δθν ἸΔΡΎΝ ἼδΌΝ ῬῸΡ ὉΘῪν ὉΝΎΦΝ ΝΣ) “Ν 55. 

ΧΙ. 1. ΤῊΣ ῥϑϑὶ ἰ8 ἤθσθ, 85 ἴῃ οἴδμοσ ἀϊβοουγβθϑθ, Ὀρροσιηοβῖ ἴῃ 
[Π6 Ῥτόρῃοῖβ πλϊηᾶ. ΖΞ 2λγαῖνι λας εογιραφεεα γιό τὐὐτὰ ἤΐές, απα 

22. ἄἀομδε 97 7εγαεί τὐἱὰ ἀἰξεεὶἘ  ὙΔΆΜΘἢ 56 ἴῃΏ6 βρθδίϑσ, δῃηά 

ἢδ 5ρθάᾶκϑ ουΐξοῦ δὴ δηνϊγοητηεηῖ τηδᾶθ ὑἃρ οὗ ΕἸΡγαὶ πλ5 1165, ἴὺ σ 

ἴμεβε 1165 ἃτ6 850 ΙΏΔΩΥ 85 ὙΏΟΙΪΥ ἴο σοραβθ5 Πίπι ἀρουϊ. Νοῖ 

ἰπτεαυ θη 48 ἴη6 σἤασρε Ὀδδη τηδάθ, δῃὰ νἱτἢ [Π656 58Π|6 
οΙάς, ὉΠ δηὰ ΠῚ (οἴ. 4ὖ 6' η1.5.}8 τοῦ 1), ὙὍΠδ [|ἴ65 δῃᾶ ἀε- 
οοἷξ ἢᾶνε ἴο ἀο νι Ὑδην δ, ἴου ἰῃ δποῖπογ βίσορῃα πο ῖγ σῃ δῖ ηρ 

οὗ οᾶσῇ οἴμοσ 18 ἰδακδὴ ὕΡ. Ιβ5γδ6ὶ 58 [4156 ἴο Ὑδῃνθῆ ΨΏΘΊΟΥΟΣ 



376 ΗΟΘΕΑ 

Βῆὴ6 ἴατη5 ἴο ΕρΥρίὶ ΟΥ Αϑβϑυτία, 1051 δἃ5. ἃ ὙΠ6 15 [α]ϊδα ἴο ΠΕΣ 
Πυβθαηα ἴῃ Ἰοἰηϊηρ ψ τ δηοίθοῦ δὴ. ἮΝ ΤΠ τᾶὺ δ σοη- 

Ραιθα “3, 76. οἷ; δηᾶ ὕΦΡ, 15. 59.5; ψῇ]ς τῆς ορροκῖϊα οὗ 41] 
1ῃ68ὲ ψΟταβ 15 ΘΝ. “ἘΡἨ γαῖτ" δηᾶὰ “τε ἤουβε οἵ [5186] 
ΔΓΕ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ5. --- 456] μάσαλ ἰς εὐ δὲ ἄποιση τυὴλ σόα ΤΒε 
αυΘΒΏΟη 5, αν ἴἢ6 τνογάβ οὗ ἢ ἃ ροοαϊ 56η856, δῃὰ δἂῖε ἴῃδῪ 
1Π6ὴ ἴτοιῃ ἃ ᾿ἰαῖθσ. ἤδηάὰ ([ὺγ πὸ τηοῖϊννε οϑὴ Ὧε οοποασὶνοά ἴοΓ 
Ἡοβ6δ᾽5 Ἰῃϑετίηρ Πογα ἃ δυ]ορυ οὗ [1ἀΔ}} ; οὐ ᾶνε ἴεν ἃ δαί 

56η56, Δηα 416 ἴΠ6Υ ἴῃδη ΣΘΔ]Ϊγ ἔστοῦλ Ηοβοδβ οσῃ μβαπὰΡ 4ΦΗ͂ΪΪ 

δ ΡΣ Τ Ἢ ἰ5 αἰ σου. Τῇ νεῖ Δ ΟσΟου5. ΟὨΪΥ ἤετγα δηά ἰπ 
76. δ (ῃ. 2759 5. κοὐ. Ιἴ δᾶ5 Ὀδθη 1ΔΚ6ὴ (1) 85 τῷ ΠῚ -- Ὁ, 
γμέξ, 5. ΟὟΪΥ δῇ τὰ]65 τὰ Οοά (-Ξ οἣἱγ [τἀ 485 Κίηρβ Ὦανε 
ΡΟΝΟΥΙ Μὰ Οοά) ;" (2) μασι τὴ σογυες ἀΐς σοά; (3) σὰ 
ἽΡ ἰηϑίοδα οὗ Ἵ δηὰ Ὑὸ τῷ ΤΡ, σομς ἄονῃ, ἡμάσς σιέσηι ἔσδῖς 
“ἰεεεόμα οόμι αἷδο, ἡ (4) ἃ5 ΞξΞ. Ατδῦ. γα Ξξξ τονα δροιυῖ, βίδρροσ, 

ψγνοΓ, Ὠδϑιδῖθ, θ6 ψαγνατὰ ἢ Οοά; Σ (5) 85 Ξξξ 5, 50 (ὅ (υ.5.) 

-- μα ας ,ο»γκ, μάλ, Οσοαά ξποτυς ζἄονι ποῦ ; Ὁχϊ ἃ5. Νονδοῖκ 
Βᾶγ5, ΠΟΙΙΠΟΙ 5 ΠΩ ἰη16]ΠρΡῚ0]6, ΠΟΥ ἀο γα Ἔχρϑοΐ ἃ ἰαϊθηγχθηΐ 

οἵ τηἷβ βοτὶ δέϊεσ νισ; (6) 85 τὸ 5, ὄμύ γμάσλ ἐς τὴ ἔποτυη 
(Ξ Ρειτοϊῃεά, αἴϊδησθαν) τυΐχὰ Οοα, ννϊοἢ δοςοσζας ψ6}} ψιῖῃ ἴῃς 

[ο]] ον ίηρ ᾿ἴπὸ : 8 (7) 85 Ξξ σε θ]]Ἕουβ; (δ), 85 Ξξξ, 5, ςγεαΐ͵, 4 

(9) ὀψὲ μαάσφλ τυαίξε Ἰγεγιὀέηρίν εὐ Οοά,"" (το) αμπά «ἀπ 

Οοί ζηοτυς ἤάερι, ᾿ἀΔῃ Ῥοΐηρ ἃ ἰαῖοσ δα ἀπ οη 7 --- “45π4] τυ ὦ τἀ 

λον οπό αἰ μω ΤῊϊ5 βθθῖηβ ὕὑροὴ ἴῃε ψῇοϊα ἴΠ6 πηοβῖ 54115- 

ἰλοΐοτσυ ἱπιοσργοίδτίου οὗ δηοΐμεν αἰ ουϊ οἶαιθ6. ἸΏΝ) ο]] ονεα 

ὉΥ ὮΝ 5 ἀηκηοόμψῃ ; Ὀὰϊ οἵ, 5. γ858 (ΠΩ 2). Τῇδ ῥΙυγαὶ ἴῃ ΘΙ ΦῚΡ 
5 πὸ τῃαϊ οἵ ΡΝ ; οἴ, Ργ. οἷ 205, ὍΤῊδ δὔβοποα οὗ ἴῃς δγίῖοὶα 
Ἰηαοαῖοβ ἰδὲ ἰξ 8 υϑεαἃ 85 ἃ ΡΓΙΌΡΕΙ πουῦῃ. Τηΐβθ σοηϑίσυςτοη 

5 Ὀγδίεσαθ!α ἴο (1) τῃαὶ νη ϊοἢ πλᾶῖκα5 [832 δὴ δά͵θοῖνε τηοα! γ1ηρ 
ΟἸΣῚΡ {1 (αἰ πουρῃ 1815. 15 Ῥοβϑίθ]α 1ἢ ΣῚΡ 15 τοραγάθα 85 8ῃ 
ἰηϊδηβῖνα ῥΪαγαὶ; οἷ. Ῥ5. γ}92 15. 195, Ὀεοδιβα ἴδε ρδιδ]] 6 151πὲ 18 
ῬΙΘβεινεά; οἵ (2) [αὶ νη ἢ τααῖκο5 ΣῚΡ ὈΪυγαὶ, δηα τεΐεσϑ 1 ἴὸ 
ΔΏρεΪ5, βαἰηΐβ, ραϊ συ, ργορῃεδίβ, οἵο. ; 88. οἵ (3) 0ὅ, ψῃϊοῇ βθθηιβ 
ἴο μᾶνα τεδαᾶ Ἵν) ὉΚ[5] ΣῚΡ ΟῚ (υ.5.); οὐ (4) [με τϑδάϊηρ ἢ} 

4 Ἠδϑηΐ, ΚΙ., (δἹ., Ρυ., ΑΝ. Ἐ7. 
1 Βατετ, ϑοδτό,, Εν., Ηἰ,, Ηἁ., Κε., Ννᾶ., ΟΥ., ΟΠ ς., Β5Ζ.; (ο. Ζά ΜΎ. ΝΊ]. 287. 
ᾧ Μασῇ, ζ εἶ, το; Νον. “ Β.}]], αν. Ἡ Βενεσ. δῇ 76Γ. 
Ι Ηδὶ. δ (ἢς. (2.23. νυν. Νὰ. [Π| Βδοϊεςοὶ. 
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ΠΣ ὈΝ), 4. ΟΥΔΟΪα οὗ Υδῆνθῃ, ἴοσ ἸΏΚ), οἵ, ρευῆαρβ, νοσβϑὶ οὗ 

411, (5) ἴμ6 τεδάϊῃρ 9 Θ᾽ ν, “δηὰ σῇ ᾿θιαρ᾽] 6- ρσοβατυϊεβ 

Ἰοϊπεα Ὠιγηβοὶ "5 τείειτίηρ ἴο ἴῃς ουδίοτῃ οὗ μανὶηρ 5 οἢ αἰϊοηά- 
δΔηΐβ δ 1ῃ6 [6 0165 (οἴ. Νὰ. 255 Πι. 22.7.8 (τη. 4815 5.5 Ἠο. 4,2. 
Τῆς οδίεῖ ρτουηᾶβ ὑγτρεα [ῸΓ [ἢ]5 τοδάϊηρ δὲ (1) ἴῃ6 ρᾶγδ]} 6151} 

{ππ5 βεουτεά Ὀεΐνεσδη ᾿ς δηὰ Ἶ; (2) ἰῃς “ὮΝ) οἵ (5, νῃϊο ἢ 15 σοη- 
βἰἀἜσθα δὴ ἱπιοσιηεαάϊαϊα ἔόσίῃ δεΐνεθῃ ἴῃ6 ΟΥρΡΊΏ4] ἼΩΝ δηᾶ Ὁ ; 
(22 ἴῃς ἕδος τὶ "ὭΣ ἴῃ ἴΠ6 ΟΠΪΥ Οἴθαῦ ῥΙδοθβ ἰδ Οσοι5 15 υβεὰ 
οὗ ἃ ᾿ἰεεηουβ οὐἱὸ (Νὰ. 2:5 ὅ Ρῥ5. τοὐϑ) : (4) ἰῃ (ἢ6 ΟἿΪΥ οἴοσ 
Ῥᾶββαρεβ γἤετα ὈἾΡῚ 416 τηεητοηδα (1 Κι. 14 1512} 225 2 Κὶ, 217), 
ἴΕΥ δῖε Ἴοοηηῃδοϊθα ἢ [υἀδῃ 45 ἤεσα. [Ιἢ ἔδνοσ οἵ γεραγαϊηρ 
δ ἃς Ἰδῖθ 7 ΤΏΑΥ δ υτρεά, [πεγείοσε, (1) ἴῃ6 ἵδνούδῦϊα δϑιπιδῖα 
είνθῃ οὗ [υΔ4ἢ, νὨϊοἢ Ηοβοα σου] ἤν μδα 0 Οσοδϑίοῃ ἴο Ὁ[οσ ; 

(2) ἴδε ενιάδηϊ ἰηϊεσσυριίοη τδᾶθ ὉΥ ὁ" ἴῃ [ῃ6 Ῥτορἢ θ᾽ 5 5ἰδῖο- 
τηθηΐ σοῃοοζηΐηρ [5γαεὶ, ΜΉ ἰ86 οοπμιϊηυεα ἴῃ ν.; (3) ἴῃς 
Ρδου Αγ, ἰδῖε ὑϑᾶρο 56 ἴῃ ΟἿΣ (45 Ὀΐυγαὶ δηα ῬΤΟΡΟΙ ὨΔΓΔ6). 

ΟΥΠΕΙ σοπάδπηρβ θαβεα οἡ διε η ΔΈ οη5 (Φ.5.) ᾶτὰ : (1) δῃά ν ἢ 
[86 Ηοῖγ Οπε 15 ποῖ {41}; (2) δῃᾶ ἴδ ρθορὶς οὗ ἴ6 Ηοὶγ 
Οης ἴἴ 15 ςα]]6α ; αὶ (3) δηὰ νἢ ἰειρ]ς- ργοβι αἴες 15 ἀςΠ]6α. 

---2. Φρλγαίπι ἀεγάς δὲῃς τυϊπά, απα ἀμηές ἐλ εἰγοςτο" ἘΡὨταΐτα 
5 ἃ ΒῃδρῃεΊά, ἃ δυηΐεῦ; Ὀυϊ 5 ἴη6 ουξοοπια οὗ ἢὶ5 οσουραῦοη 
Ρτοδίδθ!ε ὶ Ηἰς {τὸ 15 βροηῖ ἰῇ δοσαϊηρ --- ποῖ ἢοοκβ, Ὀυϊ 

16 νη, ἰὼ δυπίηρ --- ποῖ ράῖηθ, Ὀυϊ [ἴῃς 5ίτοσςο, ἴῃς ἀθδαϊν 

ΒΟ οαϑδὶ τη, ἢ ΏΟΝ Ιῃ 115 σουτθα αδβίσογβ δνουυτῃϊηρ (παῖ 
ἴϊ τουςῇε5 (οἴ. ΕΖ. 17} [οη. 4 Ηο. 1.2.2 15. 2). ὙΠῈ ουΐοοπλςα 
οὗ ἘΡὨγαὶηλ 5 δοῦν] 15, δΔοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἤριτγα, βοιμοῖῃϊηρ δὸ- 

80] 16 }]Ὺ νοὶ δηᾶ ΘΙΏΡΙΥ ; 511} τόσ, ϑβοτηεϊϊηρς ψϊοἢ ἰ5, ἴῃ 
1156]{, ποῖ ΟἿΪΥ .56]655, Ὀὰῖ δία ΠΥ ἰη]τίουβΒ. ὙΤἼ15 υ86ὲ οὗ ΠΡ ἰ5 

ῬοϊΪά ηὰ κίσοῆρ, Ὀυᾳϊ ποῖ ἴοο τηυποῦ 850 ἴοσ Ηοβϑᾶ; 50 [δαῖὶ 

(1) ΘΠ Παυ56 π᾿ 5. σοι ρδγίβοῃ οὗ ΠΧ (οἴ. [Ὁ. 2012), “τεῷ 2. ,αῦον 
Οἵ, ῖ56 ὈΠηΘΟΟββασΥ, δἰ Βουρἢ 1ἴ 15 βυρροτίθα ὉΥ τ6 ράσβδὶ]δ] ἰ5τὴ ; 

(2) ψὰ δῖα σειηϊηαδὰ οὔ ἴῃς πὸ Γῆ οὐ Ἐδο]εβἰαϑῖθβ; (3) [ῃ6 

4(ο. ΖΑ͂, ΝΠ: ,86-280; αὐοριεὰ ὉΌΥ Νε., Ὀμὶ ορροβεὰ Ὁγ Οοτῖ, 7. 7. 
ΧΧΙΝ, 4οδῖ.. 

85ο Νε. νοΐ. 417; Οοτῖ, 7ΖᾺ 7:; Ου., ΟΑ5., Νον.; Μαπὶ, Χο. ττρ, 58. 11. 
2122, δπὰ Φυοάεξαῤγοῤλείομ. ΗΔ. ᾧ Οτ., Βεννεγ; οἴ, ἃ.  Οει. 

« (Οἵ, Ννεἰζβίείη ἰῃ 6. γοδ, οὐ 271; ΟΑ5. “πτ4τ:4. σεορ. 6γ-69; Ἐοδίπδου, 
ἔρλγ:. σέο. 30ς ἴ. 
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7 5} ᾿ηϊεσγρσγοίϊδιοη, ἐοία»," 15 ἴοο βρεβοϊβο; (4) ““πΠεηά οὗ 
[ῃς νη Ὁ 15 ἰοτοθα ; (5) ἴῃοσα 5 ἤδσα ἃ ἰουςῇ οὗὨ “ ννι5άοτι,᾽" 

Ὀυϊ Ηοβεᾶ ἰ5 1] οὗ νἱ᾽βάοιῃ-πουρῃϊ (᾽ν. οἡ 14Ὁ). --- ΑΖ (αν ὥπρ 
ζλεν νεὼν “αὐ ελοοά αηπα ,γαμα  ΤὨϊ5. ΠΙη6 Θχρ]δίηβ ἴΠ6 ὑσε- 
οδάϊηρ; πιουῖϊ σοβϑδοη [ἢ6 δοίν ροο8 οὐ, Ὀπῖ [86 τϑϑυϊῖ 
8 ἰῃδὶ ἸΘῪ ἰἱπούδαβθα ΑἸὩ [ῸΓ Ὁ ΠΞῪ 1) (Δ]βεῃοοά (2.25. ἃ 4156 αἱᾷ- 
τὰς ἰονατὰ Υδῆν θη, ὃ Ὡοΐ 5ΙΓΩΡΙΥ ἰοναγὰ ομδ δηῃοίμου [) δπὰᾶ 
(ταυὰ (Φ Ῥείηρ βυθδιταϊοα ον 481 “Ὦ, οἵ. (ὅ Ὁ ; 5ἴηςς ““νἱο- 
Ιδῆςοα ᾽ 15 ποῖ δρριορσίῖς ἤδσθ, δηά ἴῃς σοὶ ηδίίοη οὗ ἰΔ]δεποοά 

Δ νἱοΐδηος ἀοδβ ηοϊ οἰβενῆσσε οοουγ).  --- Ζ.εν σὐσίζε ὀαγραΐης 

τυΐζὰ “44ς:γγία, ανπαά κα᾽7) οἱ 1. Ἐργῥι Ἠδτα ἴῃς τπουρῆὶ οὗ ἴῃς 
Ῥτορ δῖ θδοοηλδβ 5111} τῆοσ οἰθασ δηὰ Ὄχρ]οῖϊῖ. ΕΡΏταϊ λ᾽5 δον 

ψὰ5 ἔγυ [1655 Δηα 1] ΤΟΙ5 ; 1 ννγᾶ8 4156 δηα ἀδοσδρῖνα; Ὀὰῖ ον 

80 ὃ Βεοδαβε 1ζ ᾿ηνοϊνεα το δ. 5] ἢ δηὰ ἀδρεηάδησα ὑροὴ 

ΟἾΠΘΙ πδίίοηβ, δηα σοηϑ 6 ΏΓΠΥ δοκηον)θαρτηθηῖ οὗ ἴμοβε πδίϊοηϑ᾽ 

δοάβ. Οἱ [ἴδε ἰουγ ΘΧργοϑϑίοηβ (ὺΓ δηϊοτηρ ἰηἴο σονοῃδηΐ, ΟΣ 

ΔΙ Πδῆοθ ἢ, ΠΡ ὉΠ, ΟΥ 12, οὐ ὥ, οἵ 2, ἴῃ6 Ἰαἴῖοσ ἰ5 

σἤόβθὴ (οἵ. κ᾽ )11 15, ). ΟἹ], οὔς οὗ ἴῃ πιοβῖ ἱτωρογίδηϊ ρσχοάποῖβ 

οὗ Ῥαϊεϑῖίμε (Ὀι. 85 τ Κὶ. κ᾿ ΕΖ. 1619 2)}7}), ψγᾶ5 οδιτιεὰ ἴο Ἐργυρῖ, 
ΜὨΙΟ δα πὸ ΟἹΪ, ἃ5. ἃ ργεβϑεηΐ (15. 579) δηᾶ 85 δὴ ατίϊο]α οὗ 
σοιμτηθστοο. ' Ηδξτα ἴῃ6 ΤΌΓΓΛΕΟΙ 15 ἰηϊοηἀε. Ἐρδὰ 5. εὐ {7 

ἰηβίοδά οἵ 5. 3 ὺ. Ι( νουἹὰ 6 αἰϊδῆου!ξ ἴο ἢπᾶ ἃ τὔοτε ἰῃ- 
[ΟΥΘΒ[]ἢρ ῬΑΓΆ1]6] ἰΠδῃ 15 ΠΙΓΏ]5 6 α [ῸΓ [Π]5 νεῖβα ἴῃ δἰπηοβῖ Ἐν ΟΕ Υ 

Ρατίίουϊαγ ὉΥ 15. 205, ὙὍῆδ γαῖ δῇ ἰ5 δραϊπϑὶ Ὑδηπθι, δηὰ 
σοηβίϑίβ ἰὴ δ᾽] ]}δὴοςς ψΠὮ ἰΟτοὶρ Ῥόοῦγοσβ, ]ΟὮ ἱηνοῖνοβ ἀϊκίγιβι 

οὗ δηᾶ ἐδ Π]|6βθηθϑς ἰονατγαὰ Ὑδῆνθῆ. ΤὨϊ5 15 βδϑεοκίηρ ἴοσ ψὶηᾶ 
δηᾶ στ] γίηρ οὗ [Δ]ϑεῃοοᾶ, Αηά ἰογ ἴἢ]58 σεάδβοῃ, --- ὃ. γαλεσελ 

δας α φμαγγε εὐἱὰ 7 ογασί, το ῥωρμίδὰ γαεοῦ ἀεοογαϊΐηρ 10 ἀὲς 

τυαγ5] Τὶ ἰ8 ᾿πῃροβϑίῦὶα ἴο ΒΌΡΡοβε ἴπμᾶῖ [τἀ δῇ ἰ85 ΘῈ βρόκδῃ 

οὗὔ, Ὀεοδιβε (1) [υἀδῃ 5 ποῖ ἴῃ ἴῃς τδουρῆϊ οὗ [6 Ῥσορῇει 
ἤΘΙΘ, ΠΟΙ οἴδῃ δἰβενῆοσγο, Ὀὰῖ τ. Ρ. οἷχ ; (2) 1 τὴς ἴοχῖ 15 σοῦ- 

τεοῖ, ᾿υἀΔἢ ἰ5 σίνθη ἴῃ ρῥἷδος οὗ ῥὑτγογηίηθησθ, ὄνθῃ Ὀαίοσε [δοοῦ 

«ΒΒ δοηὶ, ΚΙ. ΤΝον. Ν-ε. 

1 Ἑδϑῆϊ, Οοτί (υ.:.). ᾧ Ηἀ,, Κε., Νον,, σέ αἱ. Ι Ηἰ., ϑίπι, 
4 (Βςε., Νε., Νον., ΟΑ5. Ου ἴδε υβ6 οἱ νὴ οἵ. ζοίπη, 782. ΧΙ͂Χ. 168-171. 
δῷ 66 Μδορ  βίοσ, ατί. “ ΟἹ," 2) 8.; ἸΚθῃῃ αν, δτῖ. “ ΟἹ," 58. 

Ἡ Ννε., 1,οὔ., Νον,., ΟΑ5.; οἡ Ὀαϑὶβ οὗ ᾧ, δπὰ ἴο δδοῦσα υῃ στη Υ οὗ νετῦαὶ 
ἔοττα ἴῃ 125, ἸΣ ὋΝ, 22). 
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(Βεγηε 5 ϑυρροϑίοη παῖ [Δοοῦ 5 στε υδεά ίογ Τυἀ δῇ, 85 ἴῃ 
Ῥ5. γη}5, 15 Ῥ]ΑΙΏΪΥ Ἰησοτγγθοῖ) ; (3) ἴο δοςερῖ τῆς ἰοχί 15 ἴο δοσερῖ 
[86 ἱπηροβϑι]Ὲ σουμη ἱηδίίοη, ν]Ζ. δῆ ἢ ἢ85 ἃ γε ψ ἢ [υἀ4ἢ 
(Ἔνθ) 2π ὁγαδῦ 1 Ῥυηίβῃ [δοοῦ (ἰοὸσ (4) (6 τῃυ5 οτἱτβ 1 νυ ἢ 
ὝΡΕΒΙ, δηὰ (2) ἰἔ στειαϊηθά, ἰ τηυδὲ 6 τεηδοσθᾶ ἂ5 ἀῦονε ὑη|655 
[Π6 νεῦϑα 15 δϑϑίρῃθα ἴο ἃ ἰαΐθσ ρεγοά οὗ ἴῃς ᾿ἰδηριάαρο, ἴῃ ν Ὠοἢ 

ἴῃς οσοποίγυσίίοη τῖῖῃ Ὁ 15 υϑοα ἴο σοηϊίπαθ [6 ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ ἱπηροῖ- 

ἴοοῖ 5). Νῆὲε τηυβὶ, ᾿ῃοτείοσε, υπμαἀογϑίδηα {παῖ ϑοσηθ οὔθ ομδηρεά 
ἴπΠ6 οτἱρίηδὶ ἰεχῖ, βυϑε ττρ [υ4ἢ ἔοσ ϑγαοὶ, ρεσῆαρβ ψῇθη 1", 
ΜΏΙΟ. Γαΐ ἴο Τυάαῃ, ψὰ8 ᾿ἰηβουῖεα. 7  τΠ6 ῬὨγαβθοϊορσυ 

Ὠετε, οἷ. 4' ΜΙ. 65, ὙὨδ οηλίβϑίοη οὗἉ Ἰ θείοσε ἽΡ:5 (οἵ. (ὅ δηά 
δδϊθιηθηΐ αῦονε) τα κοβ ἴῃ6 βεοοηᾷ τῃθῦεΥ ἀσρεηάδηϊ οὐ ἴδε 

ἢχβῖ ; 2.5. [6 Ρυγροβα οὗ ἴμε σοηϊθηςίοη ἰ5 ἴο Ρυηϊβῃ [5.6], δηά 

[15 15 ἴο Ὀ6 τηραϑυσοα σεζοραρρ 10 ἀϊς τυᾶγς,; 1.6. ἴὰ τοῖυσγη ἴογ 

Δη4 ἴῃ ῥγοροσγίοῃ ἴο δὶβ (δ: {1655 σοπάυςοϊ ᾿οναστά γαῆνοῆ. Τῆδ 

Ῥτορῆοὶ ἀδϑίγοβ ἴο ρίδος ϑρβοῖδὶ διωρῇῃϑὶβ οἡ ἴἢς δ 4515 οὗ π4ρ- 

τηθηῖ ΨΏΟἢ Ὑδῆνε 1} δάορί, ἀπά ἴο ἰῃαϊ ἐεπᾶ δάορίβ ἃ ἀου]ε 
δΔηὰ 5πἰκΚίηρ τηδίοτγίοδὶ τη ῃοά οὐ δχργοϑϑίοη, ταροδίηρ 5υῦὺ- 

Βίδῃ τ }} ν νμδῖ Ὧθδ ας ι5ῖ 5414, ἀηα [Πδη {Πυ5ϊγαῖης ἴῃς 5ἰδῖε- 

τηθηΐ ὉΥ ἃ 5ἰρηϊδοδηῖ Ἔχασρὶθ. ΤῊ ἢ Ῥγοσθδᾶς ἴο 4ο ἴὴ τῃ6 

Ποχὶ ἴνο τοι ῦεῖβ οὗ ἴῃς Ράσδ]] 6} 151}. 7 ---- “εεογα μρ 19 ἀΐς ἀδεαῖς ἦς 
τἿ δ γεφιίίε ἀΐνι (--- 4 4); ἐπ τὰς τυοριὸό ἀφ εὠῤῥίαμα ἀὲὶς ὀγοϊλο»} 
ΤῊΣ ἴνο οἶδυβοβ Ὄχργοβϑίηρ ἴῃ6ς βδαῖὴθ ἴπουρῃϊ ἃ διζδηρσϑα 

οἰ ϑ. Αγ, ἀπα ἃγὰ ΤΟ] ον συ θην δηᾶ 5. ΚΊΉΡΙΥ ὉΥ ἃ 5ἴδϊθ- 

Ιηθηΐ Τοπηοογηΐϊηρ [5186}}5 δησεϑίοσ, ἴδοοῦ, μαπάθά ἀόοσψῃ ὉΥ 

ττδατοη, ᾿ ἰοἢ ἴῃ ἃ βἰηρ]α βίσοκε Ὀοϊῇ δῃηῃουηοθβ δηᾶ Ὄχρἰδίηβ 
τὴς ψῇο]6 οαθ6. 8005 βυρρίδητηρ οὗ [ὶ5. Ὀτοῖμοσ ἰὴ ἴῃ 6 ψοσὴῦ 
Ὀείοσα δίτιῃ ἱπάϊοαϊεβ ἰδὲ (δῖ84] ομαγδοίοτϑς οὗ ἴῃ6 πδίϊοῃ 
ΠΟΙ, 85 ΘΧῃι θὰ ἀραὶη δηὰ δραΐη ἴῃ 118 ἢἰϑίοσυ, ἢδ5 ΠΟΙ 

ΓοΔΟ Θά ἴμ6 ροϊηϊ αἱ ψῃϊοἢ Ραμ πηθηΐῖ πλυδῖ Ὅς δατη]ηϊβίεγϑα. 

ΤῊΙ5 τοίδγοηςσα ἴο ἰσϑα!τοηδὶ ἰογα οἰ αΥΪν σαττ65 ἢ ἰτ τε ρσοδοὴ 

(οἴ. ἴῃς υπίλνοταῦ]θ 5θῆβθ 'ἴῇ ψῃϊοῆ τἢ6 β5δπθ νοῦ 15 υ866, 

σῃ. 2᾽5), δῃά βεἰϊριδίζΖεβ (6 πδίίοη 45 ἀθοοῖ] δηαὰ υηϊΓιβῖ- 

4«ΟΚ. 1142; . 20, κ α. ἘΝΝε., Νον., 645. 
{|| νἱεῖν οὗ ἴπε ρδου ανὶν σγσγητηείσγί δὶ δηὰ ἀγάϑιίς ἐχργοϑδίΐοη ἰουηά ἰη τὨϊς 

βοοϊίοῃ, δηὰ οἱ 115 Πίσῃ ροεῖϊς ομδγδοῖοσ, οθα οημθτβ ΘΙ ΕΣ ΟΠ6. 85 τοὶ 
δἰεορίῃρ μη ἢ ντοῖς (ρΡ. 113) ἴῃ οοπηῃδοιίου ΜΠ οἾδΡ. ΙΖ, “ Αγαΐῃ ΡΟΘΌΥ ἰ5 

αἰϑρει δὰ ΌὈΥ Ρῥσγοβε." 



480 ἩΗΟΘΕΑ 

πΟΣΙΠγ. ἴη ενάδης οοηίγαδὶ ἢ τ} 15 σἰηρὶς 116, ἴῃς Ἰοηρ 486]1- 
[ἴοη ἴῃ νϑβ." Ὁ 7 15 οσσυρίθά ἴῃ [ἢ6 ῥγαϊβα οὗ [5ϑγᾶθὶ. ΦῸῸ 15 τεηδεγεὰ 

(1) “ἴτοοκ Ὁγ ἴῃς ἢε6],᾽" οἡ ἴδε Ῥαϑβὶβ οὗ 3 ΓΤ ὑ (Οη. 2:5), 
“ΔηΔ 5 Παηά γγὰβ ανίηρ μοὶ οἱ Ἐδαι}β ἢ661᾽"; (2) “5ὺρ- 
Ρἰδηϊεά,᾽" οἡ Ὀα515 οὗ σηῃ. 25, 2.ς. Ἰδοῦ 5 ΒΡ ᾽δηππρ (30) Εϑαυ 

νος, ἴῃ ἴ[Π6 πλδίῖεσ οὗ ἴῃ6 ὈΙΓΓ Πρ ἢς δηᾶ (ἢ 6 ὈΪ]εςθίησ. Βαὶ ἵνο 

ΚΠΪηρ5 ἃ16 οἶδασ: (1) ἴζεσα 15 0 455 ἔοσ ἴἢ6 τεηάδγίης “ ἴοοῖκ 

ὉΥ ἴῃς 661"; (2) ἴῃῇς ψοτὰ [335 υϑο ὙΠ ὩΡῸ ᾿ηαἀϊοαῖες ἃ 

ΒΟΌΓΟΘ οὗ δυῖδουυ αἰ ηςϊ ἔσοσῃ ἴῃ6 ἵνοὸ σδηδϑὶβ βϑουσοθς." Τῆς 

βἰδίοιηθηῖ, ἰποσοίογο, 15 ἴο Ὀ6 ἰδκθὴ 845 δὴ δααιΈοηδὶ σερτοδοὴ 

ὉΡΟῚ Ιβγααὶ, δηα 85 ἰηδϊοαίϊηρ ἴῃμαΐ ἢϊ5 ἀεδοορῦνα οσμδγαςῖοσ 
ἷἶθΘ ἱῃῦοτη ηᾶὰ ἱποσδαϊοδῦϊα - ' ἴη ἀϑθποϊοη το ἴῃ6 νιον 

ΜΏΙΟ. τηᾶκο5 [ἢ]5 οἰδῦβα ἃ ϑἰδίεηθηΐϊ οὗ Ὀγαῖβα υἱἱϊοσγεα οὗ ἴῃς 
ΔησΘδῖου [δοοῦ (1 οσοηίταδι ἢ ἴα ἀορτααδα σοηαϊτοη οὗὨ ἢ 5 

ἀεβοσηάδηϊθ), 5ίῆσθ, δνθὴ Ὀδίοσε Ὀἰγίῦ Ὧδ δῃονδαὰ ἢ15 ὑῥτε- 
δηληθης6, ΠΟΙ͂ 6 νγὰβ ἀδβιϊ θα ἴο δηϊοὶραῖς ἢ Ὀτοῖδογ ; 7 [ῸΓ 

'ἰῃ τΠ15 σα5δεὲ ἴῃε ὑγορῃεῖϊ νου ϑυσγεὶγ Ὦανα ἀδϑιρηαῖεα 845 5υῦ- 
Ἶεοῖ οὗ ὁ“ 186 ρῥίπίσοῃ ασοῦ ἴῃ ἀἰβποϊοη ἔσοτα ἴῃς Ρεορὶς 

Τ]Δ0ο0Ὁ ; οΥἿ (3) ἴδμε νον ἰῃαῖ [15 “ οαἰοπίηρ δοϊὶὰ οὗ Εδβδυ β 

ἢς6] τννὰβ ῥιεϑοηϊθα ἴο [5186] ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο δησουσζασα δηά 
δ γαυἶαῖς ἴθ, δηὰ ἴο 5ονν ἴῃδΐ ἢοΐ τηοτιῖ θὰ [6 ΣΊΘΙΟΥ οὗ 

αοάα νὰβ ἴπ6 βδουζος οὗ ἴῃς ῥγδδιλϊηθησθ ἔξ ΟΥὗὨ [δὲ ἴἤγοα νίενν, 

(6 τοι ᾿πηἴογργοῖβ ἴῃς βἰδϊθιηθηΐ σοποεσηΐϊηρ δοοῦ 845 δὰ δηά 

ΪῺ δοοοά σι ψῆαῖ [845 Ὀδθη βαϊά οἵ 15Γ86] ; 16 βϑοοηᾶ δῃηά 

{Πἱτά, 45 ροοά, Ὀυϊ 85 ἴῃ Ἄοοηίϊγαϑὶ ἢ ψνἢδΐ ἢᾶ5 Ὀδδη 5414. --- 
18. 4κ"4 αεορό Μεά το 26 Με ο7 4γα» ὙΤὨ8 νεῖβε 566 ΠῚ5 
ὉΠΑΙΘΒΠΟΠΔΌΪΥ ἴο βίδῃα στ ὁὉ7.8 ΤΑΚΕ τ(ἢ6586 νεσβεβ ἰξ 15. ἢΪ5- 
ἰοτίοδὶ, δηὰ κα ἴποῖῃ ἴξ 15 σομητηθηάδίοσυ ἰὴ 115 ἴομθ. Τῇδ 
ΑὈταΡίΠ655 οὗ ν.ἢδ ννγὰβ ΟὈβεινεά 85 ἴασ ὑδοῖκ 45 δϑῃϊ. Οἱ. σῃ. 2)" 
485, ἴογ ἴῃ6 (ΠΠΠ]ῈΓ δοσουηῖ. Τὴδ ρῆγαβε “ δεϊὰ οὗ Ασαγα ᾽" 15 ἃ 
ἰτδῃϑἰδίίοῃ οὗ ἴη6 νψοζτὰ Ῥαάδῃ- (οσ. Ῥαδάδῃ-)} Ασδῃι. -- πῶ 7»γαεὶ 
σεγυεα 707 α τυΐζέ, ανπα 70» α τοῖζε ἀε λεγε (ςἀεεῤ)ὴ] (ἐ. σπ. 2915 5 
40 ,τϑὦ ΝονΔΟΚ᾿ 5 βυρροϑίοη οὗ ἃ οοηίγαβ Ὀαΐνεθη “ν᾿ 

δηά “ρτζόρμεῖ᾽" (οἴ, ν.}) 5 ᾿Ἰπηαρίηασυ, δηα ἀἰβαρροᾶσε στ {δε 
βεραγδίίοη οὗ ἴῃς ἴνο νϑῦβα8. --- 2. 71 δίς ὑπαρὴς εἰγεησίὰ ἂἀέ 

ΦΝον. ΤΈν. ΝΝα., ΟΠ 6. Ἐ ὉΑ]., Εοβ.; Βδεσ, Ζά ΜΚῃὴ ΧΙΠ,. 281-203. 

ᾧ Οὗ, Νον,, Οςῖ, ; Οτίπηπι, Ζέ2, 422. γ4-77. 
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εοπέφηα τυ Οοα ᾿ 15 αἷϑδο τη δγεα ““υτοϑι θα," 5 “ μαὰ 
Ρονοῦ ΜΠ. 7. Α5 [δ6 ντζοσ ρυΐϊβ ἰοροῖῃοΣ ὩΡῸΝ δη ὩΡΌ, “ 5ὺΡ- 

Ρἰδηὶ, 50 αἷϑο κ᾽ δηὰ "ΤΩ, “ σοηϊοηά." ΤΠ ρυῃ ἰ5 ον θηῖ 
(εἴ. ΜΙ. 115.5), Νοῖες ἴμαϊ (1) ἴδε ἢ οὐ ὉΝΝΞῚ 15 ἃ αἰττορταρὴ οἵ 
πε Ἱ οὗ ἴΠ6 ργεσθάϊηρ ὙΠ, ἀδίηρ, οὗ σουτδθ, ἔτοπὶ ἃ ἴἰτης 5 056- 

αυεηὶ ἴο ἴῃς ἀϊβαστδηροηχθηῖ οὗ ἴῃς οτρίηδὶ ογάθσ ; (2) 1}15 11π6 18 
Ῥᾶ14}16] ψῖὰ ταὶ ἢ οἢ ἔοϊίονβ, ποῖ σι τῃαΐ ὨΙοἢ Ῥτεσδάαβ ; 
(3) Ὁ 15 ἴῃ6 ἤτϑθι οὗ ἰουγ ᾿ἰπ65 ἴἢ οἷοβα σοῃηθοῖϊίου ἢ Ἄδοῇ 
οἴμες ; (4) ἴδε οοηίεδὶ στ Οοα (οΥ ἴα δηρθ]), οσουτγηρ οἡ 
ἴῃς τεϊσση ἔσο Ῥείη ἢ ΤΑ Ρδη (σῃ. 425), 15 ετε ρἰδοθά 
ἤτδὶ 1 οΥάθσ, ψῆσγοαβ ἴῃ (ὐθηθ5:5, ἴῃς ΒΘΙμ6] βἴοσυ, οσουσγηρ 

Οἡ 5 ουϊνατά {τ|ρ (Ὁ.2.) ῥγθοβάββ; (5) ἡ ηῃδίανευ βρεοὶϊῆς ᾿ἰμΐει- 

ΡῬτγεϊδιοη 15 δἀορίεα οὗ ἴμ656 ἰουγ [1Ὲ65, ἃ 15 υηάδεϊδίοοα ἴο Ὁδ 
Ῥγαῖϑβα οὗ [ῆ8 ραϊπιγοβ [δοοῦ. Οἡ ΝΞ συ... ΘΝ ἀαδιρηδαῖος 

ΔῺΥ ἴοτηι οὗ ΒῈρΡουπΔῃ Ομδγδοῖογ: (1) 85 ἤδγα, δῆρεὶ; (2) ἀΪ5- 
εἰ δοαϊεα 5ρ᾽Πῖ5 (1 5. 2815)», (2) Ἰυάρες, ἃ5 τοργεβεητηρ αοά 
(Εχ. 2255). ΤὨΪϊβ ᾿ἰπ6 ῥγαῖϑοβ [ςοῦ, δηᾶ ἰ5 ἰπεγείογε ἱηοοη- 
βἰϑδίδηϊ ἢ “δ; γεῖ βοὴ τῇδ δ᾽ Ξγποηγτηουβ ἢ “δ. 1 δηά 

τυηαογβίδηα ἴῃς οἤδηρα ἴο ἤᾶνα ἴακθη ρἷαςα δὲ ἴῃ 6 Ὀδρίπηΐϊηρ οὗ 

ν᾿. ---ὅ. γξα, ἀε εορέεηαφα τοῖὰ 2. σηρεὶ απα ῥγευαϊα 1 Τῆς 
Ῥοσδῖῖς4] σροι το οὗ [ἢ 6 ῥσγεσοθαϊηρ [ἴπη6, ψ ἢ οἠς τηοάϊβοαδίίοη 

(Δηροὶ ἔοῦ (οάλ) δηᾶ οὔἊς δααϊθοῃ (ἴ[πμ6 ίαοϊ [παῖ ἢ ῥσενδιε). 

Εον δὲ τεδᾶὰ γν 8 ἼΚΡΟ τὸ πο ΣΝ ; οἷ, ση. 16} δηὰ 1᾽}5 3 Εχ, 135 
Δηα 1415; δηά 50 ἰῇ ῥσε- αὶ ϊὶο τογαῖυσα ἴῃ ρόπεσαὶ. ἢ Ιἰ ἰ5 Εὶ 
ΜΏΟ ἴῃ τῆς Ηδχαϊδυςσῃ τηᾶῖκο5 ἰάσρὲ 856 οὗ δηροὶς (οἴ, ση. 217 
22} 28}2.41}} 423 Εχ͵, 242). 4 ΟΥ̓́ οουϊδ8 1ὰ νγᾶβ ΄δοοῦ ΨΏΟ ῥζγο- 
να] (05.) δῃὰ ποῖ ἴῃ6 δηρεὶ."" Ἡδετε ἴῃς τπουρῆϊ 15 τῃαὶ οὗ 
Ὀγαῖβθ, 2.5. ἴῃη6 ῬοΙββίθοΥ δηὰ δῃορῪ ἢ τ ῃϊοἢ τῃ6 ραίτ γοῖ 

ΒοΟΌΡΗς τἴῃ6 αἰνίης ὈΪ] πδίηρ (οἴ. στ. 3222. --- 76 τυέῇ σπαὶ δεσομρλ 
"π27 2 οὗ λϊ»ι} 1.6. Ἰάσοῦ ψερῖ. ὙγΏ116 ΟΡ πηαῖκο5 Ὀοϊῃ [Δοοῦ δηά 
ἴῃε δηρδὶ ψεορ, δηὰ 4 οὐἱγ 7 ςοῦ, (Ὁ. 3235 Ξαγ5 ποϊῃίηρ 
δῦουϊ ψοορίηρ. Δοοῦ᾽5 δἰτπᾶς 15 Ἔχδοῖὶν ταὶ νη] οἢ τὴ6 ττὶῖοσ 

ψοῦ ἃ ἤανα ϑγδοὶ δάορϊ, νὶζ. δηχίθῖυ, βοιτοῦ, δηὰ στερθηΐδῃοσα, 

ποῖ νἱοΐοῖγ. Βαυϊῖ ἰ5 1ῃ]5 σοπϑιϑίθηϊς ψι ἢ τῃ6 τπουρῆϊ οὗ “6 ̓ὴ᾽ [5 Ιἴ, 
ΤΟΤΘΟΥΘΙΊ, ἴπ6 Ροϊηΐϊ οὗ νἱδνν πηδϊηϊαϊ δα ἴῃ Οη. 2255} --- 4.212 δεύλοῖ 

ΦΈν. 1ΑἄΝῸ ΕΝ. 10. νον. [[{6.8Β. Οταν, δσί. “"Αηρεὶ," 58. 
Ὁ ΜΚ) "5ἰδίετηεηϊ, ᾿Ιεὀγαΐσα, Ν. 261; «οἴ. Οατρεηῖϊοσ δηὰ Βαιισσουγ, 756 εχαΐϊεεεῖ, 

Ἷ, ΣΙλ΄, 85 ἢ, 
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ἦε νιοΐ ἀέρι (γαλιυελ)ο, απα λεγε ἀε (Υαλεσελ) εροῖζό τοΐζά ἀξρα] ΟΕ. 
Οη. 28:15. 2.5. “ὁ ἀΐνι, ἰ5 θεῖε ἴθ κως (0.5.), (οἴ. Εννα]ά, ψῇῆο 
οὐ {πε οΟἴδεογ παπὰ (1) ἰγϑαὶβ Ὁ οὗ ὈΝΧΏ 85 1ϑῖ Ὁ]., ποῖ 4γὰ 56., 
(2) πιαῖκεβ Ὑδῆνθῃ βυρ]εοῖ ἢ δηᾶ ἠοΐ οδ]εοΐ, δηὰ (3) πιᾶκεβ τ8ς 
ἱτπλραγίθοιβ διΐαγοβ (1ὰ ῥσεαϊοῖοη) δηα ῃοΐ νἱν ἃ ρῥἱοΐαγεβ ἔτοια ραϑὶ 

Ὠϊδίογγ). Ηδθτα ἰβ δῇ δ]]υβίοη ἴο Ϊδοοῦ 5 ἄτεατω, Ὀυϊ ἴμ6 ροΐηϊ 

οὗ νίενν 15 αἰδοῖ ἔοτὶ ἰμᾶὶ οὗ αη. 28. ὙΤμαῖ νβ." ῥγοβεηῖ 
ἃ ἀϊβετοηΐ δηά σοπμῆϊοτίηρ ρΡοϊηϊ οὗ νον 85 σοτῃραγεα ψ]τἢ νϑ5.5 "5 ἰ5 

Δρραγθηῖ. Τῆδ υῃίλνοταῦϊα ὩΡῸ οὗἁ 45 5 οῃδηρδά :ηἴο ἃ ἀνογδαῦϊε 
ἴοστ, ΠΏ, ἴῃ “Ὁ, δηά τἢῃϊἰς. ἰἀνοσδῦϊα ροϊηϊ οὗ νίαν 5 τηδι ηἰδϊηδα 
τὨτουρῇ νι ἴῃ βισκΚίηρ σοηϊγαδὶ ἢ τ[ἢ6 σοηάετηηδίίοη ὄχργοβϑοά 
ἴῃ ν5.5.5, --θ, 454 γαλιυεὰ ἐς σοαά οΥΓ οείς, γαλιυεᾷ ἧς ἀξ 
μα» 6] ΤῊ5 15 8ῃ ἱπιθι)θο] 0084] ροβθ5 οὐ δα ἀπο στο ἴῃς μδηὰ 
οὗ βοῖμξ ρῥίουϑβ σϑᾶ ΨΟΙΥ ἰαῖα ἄδγϑ 7 (16 Ἱ Ὀδϊηρ, σοπῆτγγηδίοσυ 
οὗ ψῇῆδῖ ὙΣ, ΓΞῈΣ Ξε ὧς ζγων ἂς 1) ταῖμεσ [ῃδῃ 
[6 5υῦ)]εοϊ (Ἷ Ῥεὶ 164) οὗ ἴὩ6 Ῥτεσεάϊηρ ὃ ἴογ τἢϊ5 

Εἰνεβ ἃ Οὐ δοσβοῦλό βεῖ οἵ οἶδιιβεβ ἴοσ 5] οῖ, ἀηα ἴΠ6 1 οὗ ΠΡ 
ἄοεβ ποῖ ἢἤξ ἰῆ. δ7ὲδ’ν σιοριογίαί, ἴ.6. ἀΐς παρ, οἵ. Ἔχ. 3 

Ἴ. 8ο ζάοω ὅν 1ζ. ἀφ οΓ 4“ὦὁγ) Οοαά «λοι ἡεγη δας] Τῆς 
δγοθθ 15 ἴο ]Δοοῦ [[{([Π656 Ὀεϊηρ ἴῃς ψογὰβ βροίδεηῃ αἱ Βεῖμεὶ, 

[6 οἶδα θείης ἴῃς οδ]εοϊ οὗ Φ Ὁ (ν.)), ταῖμογ ἴδῃ ἴο 15γδε]. 4 

ἴ Ὧδ5 [ὴ6 ἴοῃμθ δηά [ῃ6 οο]ογίηρ οὗ ἴῃ6 ᾿αῖοσ τθ5. 25) Ζὰν 

Οο, 1.6. ὉΥ Ὧϊ5 ΕΙρ, δ" ταῖμοσ ἴδῃ 20 “ὦν σοί, Τἴ οἵ ἐπ τὰν) σοί, 
ζ.ς. “φυοἢ Ὀεΐηρ ἴῃ οσπδγαοῖεγ οὗ σοά, ψῇο εἴα δἰτηβοὶ Ὀ6 νοη 
ὈΥ ψταϑι] Ὡς Ρσάγοσ, γοῖσση ἴπου ἴο ἴγ Οοά δηά ζγαϑβῖ ἴῃ δια "1 
Ῥυΐ ποηδ οὗ ἴμδβε εἊχρδηδίίοῃβ 15 ΠΟΙ ϑαἰϑίδοϊοσγ. Οἱ. νὲ}}- 
Παυβο᾽ 5 βυρραβίίοη (ν.5.), ζάστ σλαΐ σιυεαν (τη. 213 Ἀϊ. 618 τοῦ). 
Ἡκϊένυ υτρε5 ἴῃ ἀείεηςς οὗ ν." τῃαἱὶ Ηοβθδ, αἴϊου ΒΏΔΓΌΪΥ σοηϊγαϑίηνσ 

1518 6]}5 ργεβϑθηΐῖ αἰβριγτιιοαὰ δηά [δθ]6 βίαϊθ ἢ [Π6 ΘΏΘΙΡΥ δηὰ 

οουγαρα οὗ {πεὶγ δαγν ἄγε (ν58.} "4 5), σομίϊηιε5 ἴῃ ν. ΌΥ δϑϑυτίηνσ 
[δ ταὶ Ὑδην ἢ ἰ5 [6 Οοά οἵὗὨ δγπλῖϊθ5 δηᾶ 15 δῦϊε ἴο ἀδέεηά 
[ῃ6 νεακοϑῖ δραϊηδὶ ἴῃ6 οἰτοηρεβδῖ ; ἱποσγείοσα ἴἤδΥ ϑῃου α ο8]]} 

οἡ δίῃ (τοδαϊηρ ἸἼ31, ἴτην.) ᾿ηβϑίθδδα οἵ δρρβδ]ϊηρ ἴο ουϊδὶάς 
ἩΔΙΙΟΏΒ. --- δε ζίμονισες απα 745 5.6] Τὰ ταϊδῖίοη ἴο τῇθη, οἵ. 

4 8ὸ δ5ἰπ|. Ι Ηἰ ΜΝ α., Νον. 

ἐ 8ο Ννε., νοῖχ, ΟΑϑ., Νον. ΄ Μᾷ8., Ηἀἁ., 51π|., Κ α., ϑοῆηι., ΟΑΞϑ. εἴ αἴ, 

1 ΒΒ. 253; οὗ, Α;λ. οὔθ 15. 5ὅ, δι ΗΙ,, ΟΑ5. 

ᾧ Οοτί, α,, ΤΠ ΑΥ., ἘΝ. δι π|., 42 αἷ. Ἡ σΒε. 
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Ηο. 4᾽ζ 65 Αι. οἴ. πιο  45ώ τυαίΖ ον τὰν Οο΄ τυϊζλοι ἐξασίηρ ἢ 
ἦ.ς. οσυϊναϊς Αὐβοϊυϊα (Αι ]η655, οἷ, 1112 οἱ ττὖ'! 71, Νονδοκ 
0415 αἰϊεηϊίοη ἴο ἴῃ αἰ ΟΠ ΠΥ οὐ τακίηρ ν. δ5 δὴ διάγει ἴο 
5γδ6], δηὰ βυρροϑίβ ἴἢδλϊ ΨΟΙῈ δυο ἴῃ οᾶ86, ἰ[ῃ6 νϑσϑθα τηῦσβὶ Ὀ6 

τερατἀθα 85 ἴτοϊῃ δἃποίδῃοσ νυ {μβᾶη (6 δυΐμοσ οὗ “5. [ἴΙὴ 
ἴδνοι οὗ τεραγάϊηρ νβ. 7 δ5 ἃ ἰδῖοσ δα ἴοη 5" ἢς υὑτρες (1) ἴῃς 
ῬοοΥ οοπηδοϊίζοη Ὀεΐνδοη ὁ αῃὰ ὁδ; (2) ἴῃς ΕΧΙΓΔοσα ΠΔΤῪ τε- 
νΟ 54] οὗ ἴῃς Ὠιδίοτίοδὶ ογάθγ οἵ εὐϑδς ἴη ἰῃς ῃδχτδῖνα οὗ [4005 

πὸ; (3) ἴῃς Ῥαά οοππεοίοῃ οὗ ν.6 νι ν.ὅ; (4) ἴδε ἔδοϊ τῃαῖ 
ν.δ οσοῃτἰηυ65 ἴπ6 τουρῃι οὗ ν.5. ΤῊΪ5 δά ϊτίοη ννὰ5 οσοδβιοηδά 
ὉΥ τῆς ἰαςοΐ ἴῃαϊ οης οὗ ἴῃε ραϊπασοῦβ ψὰ5 στοργοβϑοηϊθα 1ἢ ἴῃ6 

οσίρίηδὶ παγγαῖϊνα ἰῇ δὴ υηΐδνογαῦϊὶς ΠΙΡὩϊ, δἰορσεῖμοσ δὶ ναγίδηος 

ψ ἢ τ[ἢ6 ΟΥΑΙ ΠΔΤΥ νίαν οὗ [6 ραϊαγοῦβΒ. ΕΠοτὶ μ85 Ὀδθ τηδάθ 

ἴο ἰπίογρσεὶ νβ.} 7 ἂ5. ἃ υπηἱτ{ τἢυ5: ΕΡἢγαϊτα οἡ δοοοιηΐῖ οὗ ἢϊ5 

Ῥοιϑίβίθηϊ 95 ἰ5 [ἢγϑαϊθεποα σὰ Ῥυη]5ἢ τοι Υδηνεῆ. 
ΗΙ5 δῃσδβίοσ [Δοοῦ μου Ὀ6 ἢὶδ5 ἀκατονὶς δΔοοῦὺ 5ἰῃηθα οὔσς 

(ν1Ζ. [0332) ; Ὀυϊ αἰζεσννασγαβ ἴῃ ΒΟΙΤΟΥ͂ Δηα δηρι θη ἢ6 τεϊυσηθα ἴο 

Οοάᾶ (ΤῊ 1)1Ν3), γῇῆο τϑοεϊνεα ἢ στδοϊουϑὶν δηα Ῥσοτζηϊβεά ἢϊτη 

δἰά οἡ οογίδίῃ σοῃαϊίουβ. Βαϊ [ἢ}]5 ἱπιογργεϊδιοη ἱπ10}165 δ 
ἀηηδίυγα! σοηίγαϑὲ ὈοΌγΘΘΏ [Ὁ33 δηᾶ ὉἸΝ3. Ὕ 

Ἵ. 220] Οπ οχίεμπάβα (οσ ὑποοηίταοϊοα) ἔοττῃ οἵ, ΟΚ. 67 σ. --- Ὑ] ΤΣ 
ῬΟΒ51 0111|ὲ5 οὗ τῆ ϊβ ψνογὰ δῖα νεῦὺ ζύεαὶῖ ἴῃ νἱον οὗ ἴμε βενθγαὶ τοοῖβ ἴτοσϊῃ 
ΨΏΙΟΒ ἴμεβα σοηβοηδηῖβ τηὶρῃϊ Ὅς ἴδει ; ἐψ. Ὑ1Ὸ (οὗ, ΡΒ, 1442 15. 451), ΠΣ 
(νυ..), τον (τ.2.), Ὁ (Ὁ...) θὰϊ πὲ σοττυρίίοη οὗ ἴῃς ἴοχί βοοιηβ οοτίδίη. -- 
ΟΦ] Τῆς ἱπίεηβῖνα ρἱυγαῖ ,,70:2 οίν Οηε, Ἡ. 3, 2ε; ΟΚ. 124Κ; 5ες 
ἐβρεοίδ!ν Κό. 348 α΄; οἵ, 263 4, ΟΠίαδβιὶς νἸ ὉΝ ΌΡ. -ττ [ὉΝ)] ΕῸ]]. ὈΥΡ 88 
Ῥτεάϊοαϊε οὗ τῆν, --- 3. 53.» Οὐ ὅν, νἱτἢ Ὁ οὗὨ ροτβ.; οἵ, Ρ5. 6880 γ613, ἴος 
οἴδετ ο85685 οἵ βῃΔ] 1 σοπῃδοϊεα ψτοηρὶν τ] ἐο]οννίηρ νογὰ, υ. 6. 2214,} »)» 
Ξε ΣΌΣ 1 Θ. 1421, ὍΔΥ 2)20 Ξε Ὁ) 1220; 76. 1711, κῶν Ἵν ξξ κῦ ὑφ; οἵ, Ὁγ. 
5». χχχ (, ---8ὃ. Ὑρρ0}] Οἱ. ΟΚ. 1142; αἷβϑο 1147; Κδ. 4120; Ὀαυϊ τ. -- 
4. 9] ΟἿἱΪγ Βεῖς δηὰ ὅῃ. 3229; ἴἢ οπὲ οᾶβα Ὁ» ἰ8 ἴῃς ῥγεροβί(ἴίοῃ, ἱπ ἴὴς 
οἴδεσς ἕν. Ου ἴδ σοπῃδοϊίοη οὗ θν  ψ ἢ 15 τοοὶ, οἷ, ΒΌΒ., Β5Ζ.; Νεβεῖς, 

5(( Νν»ε.8 (Ξυϑρεςῖβ δ:7), 51. 42, 215 (τοΐθοῖβ 7), ΝΟΣ (νο σοπβίάοτβ 46-7 δὴ 
Ὁτοδεοϊοσίοδὶ ποῖς ἔτοπι ἃ ἰδασηδὰ γοϑάθγ), Οτήπητη (80 ταὐδοῖς 7 ἃ5 ἃ “ Πατρίς δὶ 
Δρρεπαϊχ"), ΝΥ. Ο7. 1. τὸ (πιακεβ 4 Ἰαϊθ), δϑιάτις, ϑήμαέθς ς. δεδρίονϑ- τι. 
ῤγαελρεσελίςρλίε ἀ. Α. 7. 11. 88, (τεὐεοῖβ 45-7, δηὰ Γαἰῆοτ, ΖΑ͂ ΜΚ. ΧΧΙ. 67 
(πιαῖκο5 δ:7 ]αῖ6). Μαδγῖὶ οπι. 86. ὅ-:7 ἃς ἰαῖοσ δα ϊτοηβ. 

Τ Βεεγ, ΖΑ͂ ΜΊ' ΧΝ. 281:}..; Ῥτγοοκβοῖ, σδεεέελιδείγασλέμηρ κ. φερολίολ ϊελον 
δεν πεεγπη δεὶ ἀφαε υογεχί. Ῥνοῤά. (1902), 19-23. 
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7». Εἰρομμαπιοη, 60 Ε[.; Οταν, 27 εν. γοῤ. Δίανιες, 218; (δε. 22. ζ2Ζξφ[1ι1; 
Ὦτ. 248. 11. ς30. --- δ. ἼΦ}}] Οδμεγα!ν ἰγοδῖεα 85 ΟἹ]. ἱπιρί. οἵ ὋὍξ’, ἃ σορτιδῖς 

οὗ πὴ (υ...); ΟΚ. 7242. ΤΒᾶε ρῥζερ. ὃν ἰβ Βασαν δρριορτίαῖς, δῃὰ ἴῃ νἱεν 
οἵ στ. 3239 τιν 5 ργείεγδθϊε (υ.:., ΝΥ 6.). -- 2} ὙΠ. ον 5, ἀπὰ - Ῥεσδυες 
οἵ Ζααδρῃ ηδῖδη; οπ ἕοττη, ΟΚ. 69 γ; οἵ. 53 μ-. -ο Ὁ Ν 2} Αςς, οὗὨ ρίαδοε; 
Κῦ, 330 2. τ ΝΣ] ΕῸΥ ΕἸ ΒΟΥ 1 ΟΥὁ 1) (ν.5.); οὐ ἱτωρί,, Κῦ,. 157 ὁ. --- 

6. πν5}}} ΤὨΪ5 1.15 αἰπιοβῖ ἴῃς Αταῦ. νᾶν οὗ ἴῃς οαἱὰ (ν.:.); οἴ. ΒΒ., αἷδὸ 

Η. 44, 1 ἀ᾽, ττὰ.; Ἐνν.8 8 340, 3.--Ἰ Ὁ Ν7 Τῆς []} ἔοττη οὗ ἴῃς ἀϊνϊας [{|-; 
οὐ. 1δῆτ, Οὕκείεγεμεῖ. 5. 8. Ἅπιος, 30 Β.; δ. 295 ἐ. --- Π. γ0] Εος ἴδε τ5ὲ 
οἵ 1815 νοτὰ ἴῃ Ῥβδίτωβ, οἵ, 5. 27}} 275. 

8. Οαπααη "  ϑίσορῃε 2 Ὀδρὶηϑβ ἴῃ ἃ βίδγιἜηρ (5 θη, ἢ [ἢ 6 
ἀετγορδίοτσυ δρὶτῃεῖ --- (σπααη." ὍΤΠΟ τὨουρῆϊ 15 4 ἀϊγεοϊ σοηίη- 

πδίίοη οὗ ΒοΡρἢς τ (75). ΤηΪΐβ βίορς 5ῃονβ 0 τεοορηϊοη οὗ 
16 ῬΘΙβοΔ] δἴοσυ οὗ [σοῦ ἰῃ νβ.Σ Ὁ ὙΠοτα ἰβ ὯῸ τϑββϑοῃ [0 Γ 
ΒΌΡΡοΞβίηρ, ἃ5 ἄοεβ. Νονδοῖ, ἴῃαὶ αἴϊεσ “' τ1Π6γὰ ΟΥΡΊΏΔΙΥ εχὶϑιθα 

ἃ ᾿ἴπ6 ΟΥ βεηΐθβησα ψῃϊοἢ δχρ αϊηδα “5, ἔοσ "' πδοᾶς ηὩ0 δχρ δηδίίοῃ ; 

ϊ 15 οἡ δοσουηΐ οὗ 115 ρΡΟΙΒΡΙ ΟΌΥ δηά συ ρροβίνοηθθα ἴῃδὶ ἴῃ Ἰαῖοσ 

ΤΟΙ 15 Ια ἴο γίνε ἴῃ σοηϊταϑὶ σι [ἃ [ἢ 6 Ἰηςεγοϑιηρ ΓΑΙ ΠΟΏς 

ΜὨϊοἢ Ροϊηῖΐ ἴο δηοΐδμεσ σοποδρίίοη οἵ 8005 Ἵδβαγζαοῖου. ΡΝ." 
ἔοΠον5 Κ΄ τηοβϑὶ ἄγ. Οσμααη 156 ποῖ (1) δὴ δάάγεϑςβ, ἀϊγεοϊ ΟΣ 

οἰπαϊγοοῖ, ἴο ἴῃ6 (δηδδηϊοβ ΟΥ̓ ῬΏΟΘΗΙ οἰ Δη5, ΏΟ56 σΤαρυϊδίίοη ἴοσ 

ἀἰβῃοποϑῖν γγὰβ ψ εἶγ Κηονῃ ; 7 ΠΟΙ (2) ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΠΟΙ, »η7- 
εἐλαπέ,  Ὀὰϊ (3) ἃ ῬΙΌΡΟΥΙ ποι 564 85 ἃ ἢρυγαῖνα δριΠεῖ [ῸΥ 

ἀερεησγαῖε Ιϑςγδοὶ, δηὰ δαυϊναϊθηῖ ἴο "πεγελαμί, ἰοῦ ἴῃ 6 σψοῦκ οὗ 
τη ογο δἰ ϑηρ ἴῃ ἴῃς οἰτ65 δα Ὀδοη 1ῃ ἴῃ6 απάβ οὗ (δηδδηϊεβ 

850 ἰοηρ ἴπαϊ “ (δηδδηϊΐε " δᾶ Ὀδοοπὴ ἃ ϑΒΥὡΠΟΏΥΤΩ [ῸΓ ““ Π161- 

οὔδης᾽" (Ρτ. 213 70. 415, 415ο ΖΡ. εἰ ΕΖ. τη"; οὗ. Πρ Ξξξ τυαγές, 
76. το"). Ιῃ τῆς βϑάτὴς αν “ (Δ) θδῃ ̓ " δηᾷ “ δϑίγοϊορεγ᾽" Ὀεοδῦηα 
ΒΥΠοηγτοι5. ΤῸ δα τεὐϊοοϊοα δὲ (1) ἴμε τπρακίηρ οὗ [9 δὴ 
Δρροϑβίεῖνα οὔ ἘΡἨτγαίτα (ν.3) ; ὃ (2) ἰ[5 ἰτεαϊπμχθηΐϊ 85 ἃ νοσδᾶνοδ 2} 
ἴῃ ἔδνου οὗ (2) ἴδε σοῃβίγιςο!ΊΟἢ 85 δὴ ἱπάθρεηάδηΐ πουηϊηδῖνο ΟΥ 

δοοσυϑδῖϊνα. --- 7κ λὲς λαπαὶ αγε γαδε δαίαρεές, ἀε ἐρυες 1ο ἀἐζζγαμα 
Οἕ Απι. χ' 8, ὡρὺῦ (οὗ, 5), Ὁ ἀγγαμά, Βῃου] Ἀὲ τεδὰ 4 ἱπειεδά 
οἵ Ῥυῦ, Ὁ οῤῥνγέις, βἰηος [ἢ Ἰαϊῖοτ ἰάθα 5 ποῖ υπᾶδσ σοηϑ ἀογδοη. 

ΦΟη [πα οἰγπιοϊορσίοαὶ πιεδηΐηρ, 5ες Μοοτα, 94.038., 1890, ῬΌ. ᾿ἰχνΐ -ἶχχ ; ΟΑϑ. 
9539, 4ἴ.: Βιιδὶ, }αΐ. δ 42; Μ. 7αϑίγον, ἴτ., τὶ, " Ὁδηδδη," 6, 58. 

{ ((, Οὐν:. ΧΙ͂Ν. 290, 201, δπὰ τῆς 1[,δτἷπ Με: Ῥιμηέζχα. Ι (ΑἹ. 
{ 8, Βδϑῃὶ, Μδγοῖς, Εοβ., ΑΝ. ᾧ Βὅοκοεὶϊ. «{ν-., Νον. 
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ΤῊΣ 5εοοηᾷ ἰἰῃς (γὸο νογά5) βθοῖὴβ ἰδοκίηρ ἴῃ Ῥῥτοροσίίοῃ, ἴῃ 6 
Ῥτεσεάϊηρ ᾿ἰὴ6 Ὠανίηρ ἴουΓ ψοσάβ; Ὀυΐϊ 85 βυρροϑίθα δῦονθ, 1ἢ15 

ΒΊΓΟΡΒΕ 565 ἴο Ὦᾶνα ἴῃ εἰδρίδς τηονοιηδηΐ (3 -ἰ- 2); ἴἴ 15 ΒύΓΟΙΥ 

ΔῊ ΕἸΘΡΎ ἴῃ [115 ἴοῃθ.---98. “44 ἀρες Ἐλγαϊίνι σαγ, ες, δ: 7 
ἦαυε ὄφεονις γ»ἱεὰ; 7 λαῦέ «ἐεμγεα 707. νιγεεζ τυεαϊλ ΤὨΪ5 νϑῖβθ 

σοῃΐδίηθ (1) [5Γ86]}5 ΒρΡροβθα τορὶν ἴο ἴῆς οδᾶγρα οὗ ἀδοεῖϊῖ 

Δηα αἰἰΘΠΟΠΘΒΙΥ ; ἰορεῖμοσ Ψ ΙΟἢ σοτηθ5 (2) Ὑδῆν ἢ 5. ΣΟΡΪῪ 
σοΟησΟΥηΪηρ ἴῃ6 ραϊηθ ἴἢ5 Ὁητ ὨϊΘΟΙΒΙΥ δοαυϊτοα :"' δηὰ ποῖ ἃ 

ςοπίϊηιθα 5ἰδιίθιηθηςϊ ὈΥ 5γ86] ἴῃδϊ 5 να] ἢ Ψ1}1 οὶ Ὀ6 στεοκοηθά 

45 51η.7 [5γ86]᾽}5 ΣΕΡΪΥ 15 οὗ ἴῃς βε ξοοηρταϊυϊδίοσυ οτάθσ, δηὰ 

[χη 15Π 65 ἢ5 ἀδίθῃηοθ ἔου [ἢ}]5 ἀρραζεηΐ αἰβϑῃοηθβῖυ ἰονατά σοά δηά 

ΙδΔῃ (οἷ. ΖΕ. 11). “ὮΝ Ξῷὸ απά λας Εῤλγαΐν ταϊα 7 1.5. ἃ σου- 
ἀϊίοη (εξ 5. το4535). Ἴκ ἰ5 ποῖ αϑϑενογαῖίνα τῷ. σωγέζ, ἱπαάφεά, ἵ 
Ὀυϊ ταϑιίσιοῖϊνο, δηᾶὰ 1 σοηϊταδὶ ἢ ψῃμαΐ Ρῥγεοθάδ5 τῷ ἀσευόεΐ, 

τα, γες, δι, ψιϊῃ βοτμθτϊηρ οὗ δϑιοηβηπηθηϊς οἡ ἴῃς ρατί οὗ [ῃ6 

ΒρΘαΚοΥ ἰῃδῖ βυςἢ σἤάγροβ ϑῃουα θ6 τρδάθ ὃ [5146}᾽5 ἀδίδησε ἰβ 
τνοίο]ά : (4}1 ἂπὶ ὑσοβρεσζοῦϑ, {μαἴ᾽5 δῃουρῇ ; (6) 1 πανὲ οδίδϊηοά 
ΤΥ ΘΔ ὉΥ ΓᾺῪ ΟὟ οἤοτῖβ, δΔῃα ὩοΙΠεΥ Ὁ ἴῃ6 Πεῖρ οὗ σοά Ι 

ΠΟΓ ἃ5 ἃ (δηδδηϊίε (τα οΚου), οἴ. Ζο. τ4. Τὰ (ΞΞ σσεηρί ν.Ὁ 
τουδὶ ἤογα Ὀς ἰάκϑη (οὗ, 5) ἴῃ β6ῆβε οἵ “ τυεαϊᾳ"" (οἴ. 70. 20) ; 
οὗ. αἷϑο ἴῃ τοδάϊηρ ΠΝ, ἐσέ, οἵ Ἐ]. ---- (2: λΐνε ποτ) “λα αἤ ἀὲς 
φσαΐης αγό ἐπε ζεοη 707 “δδ ρμῖ ἐξ τυλῆελ ἀξ λας ἐπεμγγεα ) ΤὨΪ5 τϑη- 
ἀετίηρ τεϑὶβ οὴ (ὅ δηά ἀϊβετβ ἴτοιῃ 48Ἐ{9ὺῚ ἴῃ (4) Ξυρδειαηρ Ὁ (34 
ΡΕΙ5.) ἴοσ " (1ϑῖ ρεῖβ.) ; (δ) ἴῃ ρσεῆβχίηρ ἴῃε ργεροϑβί[οῃ Ὁ ἴὸ [Ὁ ; 
(ὦ) ἴῃ τϑδάϊηρ ΚΠ, οἵ. 3. τῇ. 58.) ἴοσ ΚΌΠ. ἸΝΧΘ, Βασο σϊδουΐ 

τς Ἢ (βείεπον), ΜἈΪσἢ ἰ86 τε Ὁ] γ σοῃβίγαοϊίοη ; οὗ, Τιν. 1 2 
255. 5 (ν ἢ Ὁ) δηά Τὺ. 21. 5 Να. τἰ3.}7 ΟἿ, αἷϑο τῇς ᾿ηἰογεβ!ηρ 
ΡΙΔΥ͂ οἡ ΝΥ Ὀεΐνεεη ἢ δηὰ 3), 4Π{ῳΥ7 Παϑ Ὀεδεὴ τεπάοδσγεα (1) αζ σιν 
2γοῆ «λα ὀγίρρ ψιό πο ἱμίφιωλν τυλίελ ἰς οἵη, 11 (2) ας »γ αὦ 

»»ν 2γοῆδ, εἴχ., 838 (3) ἐλεον τοὴΐ πού βηπα ἱμπ αὐ ιν 2γοΐξ, εἴ. ,}} 

Ὀυϊ νι ηδίονοσ ἴὯ6 βρϑοῖϊᾶς γοηαοσίηρ, ἴνο δῖα! Οὔ] ο Οἢ5 ῥγοβεηὶ 

{ΠΟΙΒΟΙνο5 : (4) ἴμεβε ψογὰβ δσγηδἢ ἴῃ6 Ὀαϑβὶβ οὗ ν.,, δῃηὰ τιχιβῖ 

Ὅς ἃ Ῥϑτί οὗ ἴδε ἀϊν!ης τοα]οϊπαογ, ηοῖ [86 σοηΠ υδῦοῃη οὗ [5γ86]}᾽5 

ἀείεησε, δηά τηυδὲ ἤᾶνα ἴῃς ἴοὴς (45 ἴμεβε 40) οἵ ρυῃϊϑῃπιεηῖ ; 
(δ) ἴδε 15 ᾿πρ] θὰ δὴ ““υπηδίυταὶ αἰ ηοιίοη Ὀδίνθθη ΠΟΥ 

- (΄. (Βεο., Ν  ε., Νον., Οεἷ,  ννε., (Π6., Νον. Τί 80 ΝΜ. 

Τ ὉἉ!]., ΗΙἱ., Εν. Ῥυ., Οτ., 47 αἱ, 55 80 ΒΌΒ., δῃὰ ΟΕΜ. ἐπ ἴἰοο. δὺ Μαυ. 

ΤΟΒε. ὁ νὰ. [ΔῈ ἘΣ ΑΙ5ο Νοῦν. ΠΠ ΑΕ 

2ς 
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Δηᾶ 5ἰη.᾽"---10. 2:0» 7, γαλετυελ͵]Ί ΣᾺΣ ΣΝ 15 ποῖ δῃ ἱπάερεηάεηϊς 
βϑηΐθηςσ,  Ὀαυϊ ἴῃς 5κυῦ]εςοϊ οὗ ἽἼΞΨΙΝ. 1 -- Ζ7ὰγ δοώ ,ονι λε ἑαπα 

97 1 ργ24] Οὗ, τ᾿; τὴς σοἂ νῆο Ὀτουρῃῖ γοὰ ἃρ ουἷ οὗ Ἐργρῖ, 
ὮΟ [45 δος ἴῃαϊ ΟΔΥ͂ τοηδϊ θα [Π6 βᾶτὴ6, δηά, ἰῃποτγείογε, ἢδ5 

δἰνδῃ πὸ 751 οαυ56 ἴΟΥ γοὺγ τη δι 1] 6595. ---  Ἶ ἀραΐη »ιαξε 

“έσε ἴο ἐπυεῖ ἐπ ἡση 6} 15 1ἃ ἃ Ῥσο,Ἶ56 ΟΥ ἃ [σε ἢ (1) Α Ῥξογηῖβε ὃ 

[μαῖ [ΠῸΥ Μ1}1] γε Ὅς ἀεαἰἰνεγοα ουὖἱ οὗ ἴῃ ἀδρταάβθα δηὰ αἀἰϊβῃοηδβὶ 
πδίϊομδὶ [6 οὗ τῆ 6 ρῥγεβθηῖ ἰηΐο [86 ρύτζα, 5 ρ]6, δηὰ Ὀεδυῖπι 

|π οὗ ργιπιϊνε τἰπι65, θείοσε 86 ουγ86 οὗ οἰν!]!]Ζαίίοη Ὠδα Ρῥτο- 

ἀυοσσά ἰἴ5 ἀἶτα σϑϑυϊῖβ; 2.5. “ ΔΙΙΠουρ [ὑ 15 ἴσυς τῃαἴ 5γ46] δδ5 
ἰηουττεα ςοηῃάετηηδίίζοηῃ, 1, δείηρ ἴῃ ϑάτας ἴῃδὶ 1 ανε ὈδΘῺ ἰσοηὶ 

(6 Ὀερίπηΐηρ οὗ [Πεὶγ Ὠἰβίογυ, νν1}} ἀθ νοῦ 6 πλ, δηα οδυ56 θη 

ἴο Γαμον (ΠΘΙΓ ἸΟΥ Ὀείοτα πη6.᾽ ὩΤὨΐβ5 νἱονν 15 βδιρροτγίθα (4) ὉΥ 
τῃαῖ ᾿Ἰητογργείδιίοη οὗ ἸΟῚΘ Ὧ9 (7...) ψ Ὡ]Οἢ τηλκο5 1ἴ ΓΕΡΤαβθϊ δὴ 

οσοδδίοη οὗ Ἶογ ; (δ) ὉγΥ ἴμε αὔβεηςβε οἵ δῃγ ἀδθβηϊε σϑίεγσγθησε ἴῃ 

(ἢΪ5 νϑυβα ἴο ἴῃε ψ]ἄθγηθθ5 ; (ὦ ὈΥ ἴῃς δοῖι4] ο456 οὗ [ες ἘδοἢδὍ- 
ἴϊ65, ψοβε ἰάθα] 1 ψὰ5 ἴῃ5 ἴο ἵνα ἀρατί ἔσοτὰ οἱν!]Ζαίϊοη (76. 
4568). (4) Ὁγ ἴῃε ἔδοϊ ἰῃμδῖ 11} τῇδ Ὅς ἱπιογρσεῖε ἃ σοηβιϑι ΠΥ 

ΜΙ 15; (4) Ὀγ ἴμε6 σοπιθηδίίοη ἰῃ 2 Κ. 13 οἵ ἴῃς βάτης 1ά685 ; 
νἱΖ. ἀεἰνογαηςα δηὰ ἀνε]! ηρ ἴῃ το ηΐ5.} (2) Α ἴἢγεαῖ 4 {παὶ [Π6Ὺ 

Ψ1]1 σραΐπ Ὀ6 αἀτνθῃ ἀΑΥ οπ Ποδ δηᾶ Ἵοιῃροὶ θα 85 ἴῃ (ἢς 

ἄδγβ οὗ ἴῆε6 ΨΠᾶδγη655 ἴο ᾿ἶνα ἰὴ ἰθηῖβ ; 2.25. ἃ νη ουηρ, ποτηδαϊς 

1|6ὲ. Βείηρ ἴῃ βαῖῆθ Οοά 85 οὗ οἷά, 6 Μ|] ποὺ Ῥαηϊθ 85 
ἢ6 Ρυῃιβῃοα ἴῃ ἴῃς ραβϑῖ (Νυ. 1455). ΤτῊΪϊ5 νίονν ἰ5 βῃρροτγίθά 
(4) ὉγΥ ἴμ6 ἀδπιδηᾶςβ οὗ ἴῃς οοπίοχί, ἔογσ ψῃαΐ Ὀὰϊ ἃ ἴῆγεοαϊ οου]ὰ 
Ὀ6 υἱϊοεγοα αἴἴοσ ἴῃς ἤφασῖθθ5 δηά ἀδῆδηΐ ψογάβ οὗ ἰ5ϑγδθὶ 45 δχ- 

ὈΓΟΒΘΘα ἴῃ δὴ (δ) Ὀγ ἴῃ6 δηδίορυ οὐ 2.5, ψῃϊὶο ἢ ἰδ ὑπαυ 5 ΠΟ, ΔΌΪ 
ἃ ἰῃχεδῖ ; δῃὰ (2) ΟΥ̓ ἃ οοττεοῖ υηἀοσβίδηαίηρ οὗ ἽἽΘ 2 (σ.2.). 
Τῆς εν ἄθησα οἸθαΥΪγ ἔδνοιβ ἰδ κίηρ ἴῃς 5ἰαϊθιηθηῖ ἴΠ15, ΠΟΙ ἰ5 ἴΐ, 

ἃ5 ὯΔ5 Ὀδεοη ϑυρραοβίθα, ἃ ἰῃτοαῖ ψ τ δὴ ἱπάϊγεοϊ ῥὑτοϊηΐβα ἴῃ ἰδ 6 

ἴαι αἰδίδης ἕαϊαγα, δὴ ἰάδα ρτονίηρ ουὖἱ οὗ ἴῃς δηδίοσυ οὗ ἴῃς 
ψ] ἀ τη 655 (ο]οννεαὰ Ὁ ἀδἰνογαηςσο ; 5 Οἵ ἃ κυ ρροβίοη ἴῃαὶ δ ἢ 

“εομἐα ἀΘϑῖσου 411 115 σογητηθσοὶδὶ οἷν }]Ζαιοη ᾽" ; ΤΥ {5 ταῖμου ἴῃ 6 

ΟΪαΐῃ δῃὰ ἀεδῆβηϊῖς ρῥσγεαϊοϊίοη, ἰῇ ἰδηριαρα Ὀοτγονθα ἴοῃ ρϑϑὲ 
ὨἰϑίουΥ δηᾶ υϑεα ἤρυτγαίνεοϊν, οὗ σογίαϊη ἀδοιγαιςοτίοη. --- 45 ἐπ λέ 

4 (Βο. ἐννῦ, ΤΌΟ(ΠὨε. ᾧ Το. ΚΙ., (Α]., Μαγοῖ, Ηάἁ., Ρα., Μαπί. 
[ ΤῊς ᾿αϊς οτὶσὶπ οἵ 2 Κ. χ98ῦ 15 ἴο Ὀ6 ἰδἴκδη ἰηἴο οοῃει ἀδσαίίζοῃ ; οἷ. ΒεηΣ., Κὶὶ, ἐπ σε. 
4 Οτοίυ5, αἴδο, Εν., τὉ., Οτ., Ν  ., Νον. ἂὖ Κζ(ς. Ἠ ΟΑΞ5. 
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ὅαγς: 97 26 ,εε,αὐ ἀεεεριδν ΤΏϊ5 ρῆγαβε, ἰὴ ΒΖ, Ἴ 3, Πᾶ5 
τεοοϊνεὰ νον αἰβετηρν ἰηϊογργοίδιίοηβ: (1) “““ἐογαϊηρ 10 τῃε 
αῤῥοίηήα 4475, υϑίη ΟΠ δ δὴ δρρε  δίννα ΞξΞ δὴ δα͵]δοῖϊναο." 
(2) ΞξξΞ ἔξαβι οἵ Ὀοοίῃβ8 (1ν. 225. 5, οὗ « Καὶ. 1). Ὁ. 431}2), τὴς 
ἴτας οὗ ““ἱηραιῃοιηρ᾽" (οἴ, Εχ. 24.5)Ν.. ΤὨδ 5ἰρηϊῆοδηοε οὗ [ἢϊς 
εαϑὶ ἰδ ἴῃ ἴῃς δοϊ ἴμδΐὶ 1 νγᾶ5 8Δῃὴ Οσοδϑίοῃ οἵ ἸΟΥ̓ Δη4 [ῃΔη5- 
εΕἰνὶπρ, ςεἸενταῖϊϊηρ ἴῃ σοτρ]εὔοῃ οὗ ἴμε δαγνεβῖ, δἀηα 85 βῃςἢ [ἰ 

Μ45 Δῃ δχργαϑϑίοῃ οὗ ἴδ σμβαγδοίο βίο! Οδηδδη ἢ ἰά6α {παῖ 
πε ἀεὲῖγ 85 ἴῃς Ἰοτά, ἴῃς δα οὗ ἴῃε ἰαηά δηὰ ἴῃς αἀἰβρθῆβοσ οὗ 
[Ὁ ἔτυ115. ὙΠῸ ἀν ! !ηρ ἰῃ ὈοοΙδὨ5 15 ἐχρ αἰηθα ὃὉγ ὟΝ. Ε. δι ἢ 

8ἃ5 Οὐσδϑίοησα ΌΥ [δ ἔεαγ ἴῃδὶ ἴῆ6 ἤουβε δηά 115 σοηϊθηῖβ 5Βῃου ὰ 

Ὀεοοηθ ἑαόοο δῃὰ υὑπῆϊ [ῸΓ ΟΥΙΠΑΤΥ υ86, [ὨγουρΡἢ οοηΐδοϊ ἢ 
ἴῃς σοηβοοζαῖθα ρδϑιβοὴ οὗ ἴῃ6 ψΟΥΒΏΙΡΡΟῚ ἀυτίηρ ἴ[ἢ6 Ῥγόρτοβα οὗ 

[(ἢς φαϑῖ ; ΨΏ16 ΝΕ] μδυθθὴ διισι αῖϊοα τ ἴο ““τὴ6 ουδίοτῃ οὗ [ἢς 

ΠΟ]6 ὨουβΈ 0]4, οἷά δηὰ γουηρ, ροίηρ ουὖἷ ἴο ἴῃς νἱῃογατα 1 

{ἰπ|ὲ οὗ δαγνοβῖ, δῃα {ποτα οδιηρίηρ ουὐδ ἰῃ ἴῃς ΟΡΘῺ δἱἷἱσγ ὑηὰογ 

[6 ᾿τρτον θα ϑῃθ] τεσ οὐ Ὀοοίῃβ σρδάθ σι Ὀταησῆθ5." 7 ΤὨδὶ 

[ἢς εαϑί ννὰ5 ἃ γε ηᾶον οὗ [ἢ ἰεηῖ [16 οὗ δα ν ἀδγ5 15, οὗ σουγδο, 

ἃ ἰαῖα Ιάεα (Ρ). Με] Παυβθη᾿ 5 οὈ]θοῖοη ἴπαὶ ἃ ἔδαϑὶ σῃασγδοῖογ- 

1Ζεὰ ὉΥ υῃ]!ηλ 6 ΘΧΡΙΘΒβΙΟἢ5 οὗ ἸΟΥ ψουϊὰ ἠοῖ Ὅ6 ΔρΡρτγορσίδίβ 
ἴο ἴῈ6 ν] ΘΓ 658 15 τηοῖ ὈΥ ΟΠοΥποἾΒ βἰαϊοιηδηΐ {παῖ [16 1 τΘηϊϑ ἴῃ 

ἴῃς δαϑῖ- 6 τγγᾶ5 ἃ σηδίζογ οὗ διηυβειηθηΐ, οὐἱ-οἴ-αοοσ βροσῖ ; Ὀυΐ 

Ἰῃ σοηίταβῖ, 15γ86] ψ}}} Ὅς ἐοργεῤείἠεα 580 ἴο ᾿ἷνε, ἀῃα τἢϊ5 ψου]ὰ Ὀ6 
ΔΠΟΙΠΟΙ τηδίίοσ Σ (32) Α παίίοηδὶ ἐεδαϑῖ, ὃ 2.5. ἃ ἄδὺ οἵ ὩδΕοηδὶ 

ΔΒΒΘΙΏ Πρ. (4) 2αγς οὗ αῤῥοΐμέεα ςεαφο», 1.6. ἡεεϊυσίς (εἴ. οὗ 

ΙΔ. 27: Ὁ. (5) ΑΙΠουρῇ τῃ6 ταὶ ψ]] ἀογηθββ- ἰδαϑὶ τνὰ5 ἴῃς ῬΆΘΘΟνΟΓ 
(Εχ. 4“), ἴ 5 ἴο 6 τϑιηοιη οσοά δαὶ ἴΠ6Ὶ6 16 ΠΟ σείδγσεηςα ἴο 

ἀνο! την ἴῃ τἰδηῖβ ἰῃ σοηηδοζίοη ψιτῆ τς ῬΑβθονοσ, [ δηα ποίῃίηρ 15 

Κηονη σοηοσγηΐηρ ἴῃς τιϊα5 οὗ [ἢ]5 ἔξαβί. [ἢ νὶεν οἵ ἴῃς ΑΙ συ 1169 

Ἰηνοϊνεά ἴη τῆς ᾿ηϊεγρτγείδιοη οἵ ΜΠ, ἰεχίυα] σἤδηρεβ (ν.5.) ἤᾶνα 
ὈεΘη ΡῬτοροββαά, 4.»., (1) Υεῖ 514}} 1 Ὀτίηρ ἴῃδς Ῥδοκ ἴο ἴγ σοά ἴῃ 
ἴΠ6 δρροϊηϊαα ἔμπης; 4 (2) 85 ἰῃ ἴῃς ἄδγς οἵ [Ώγ γουῖῃ; ἢ (3) 85 

«μα. 
Τὺ ἴδε ἔδδεϊ οὗ Ὀοοϊῆβ νυν. Νον. “4γελ. 11. χ5ο ΗΓ, ; ΒεηςΣ. ατί. “ Εδαϑίβ," 28.; 

ὟΝΕΘ. δε». ῃοῖς Κα; γε. δ᾽ οἷ, 85, ἀηὰ τιν Οὐπεγμεΐνε δίμα ε: ἐπ Δε κίεν ΕἼ ε- 

νιϑνέ, δῇ οδ-1τοῦ. 

1 Μίοδ., Βαιδγ; αἱϑο Οτοίίυ5, Παῖς (αἰ που τεφασάϊηρ ἰϊ ἃ5 ἃ (Ὡγεδὶ (- λα] 

7 ἱομρεν σαμ:6 ἐλενε ἐο αἰτοεὶ ἐπ δοοίλε .})). 
ᾧ ΗἸἰ. Ι Οὐ ΝΝνε., Νον. “ σατγάπεοσ. δὰ νγε.8; οὗ Ῥεσίεϑ. 



3288 ΗΟΘΕΑ 

ἴῃ ἴῃ6 ἄδγβ οἵ οἱά," οὗ, πρὶν ὩΥΞῚ ΠΡῸΣ) 3, 277, υϑεα οὗἩ ἴῃς 
ἘΠ πη65 οὗ ἴ[ῃ6 ψ]άσγηθβθο, δηα ποῖα [ῃ6 ΠῚ] 5ἰρῃηϊβοδηος ψῃϊοὴ πὸ 

ΠΟΥ͂ Τοοοῖνο. Ἦν μαυβθη βᾶγς (ῃδΐ νϑ.}}. 15 Ῥ6]οηρ ἰῃ δηοῖθοσ οοῦ- 
ἴοχί δηά (αὶ ἴῇθγα 15 ΠῸ σοηηθδοίίΐοῃ Ὀεΐνψεθῃ ἴθ. Τῆς ἰδῖϊοσ 
Ρατί οὗ ἢΪ5 βίαιθηιεηΐ 15 οοιτεςῖ, [ῃ6 ἢχϑι ρασί ψσοηρ. 6. Α. ϑυνἢ 

ΒΔΥ5 Οἱ νϑ5.}}8 “41 σδηηοῖ ἴγταςα ἴῃ6 διρυτηθηΐ ἤθτα." Μαζί ἰτοαῖβ 

ν5." δ. 15. 16. ἃς ἸΑῖετ δα τἰοη5. 1 ν.}} 15 ἴΆΚεη 85 ἰηϊσοάποίηρ ἃ πεν 

ΒΊΓΟΡὮΘ, ἴο Ὀ6 ἐΟ]]οννεἃ Ὁγ ν. δπᾶά τῇδ Ὁγ 12 (ν.3 Ρείηρ ρὶαςβὰ 
Ὀείοσο ἢ δηὰ ν.}" θεΐηρ τερασάεὰ 85 ἃ ἰαῖεσ δα ἀπ οη ἔσγοτη ἴῃ 6 βδπλ6 
Πδηὰ 45 νβ.Σ 7), [616 15 ΒΥΙΩΙΏΘΌΥ οἵ δγιβῖῖς ἔόση, τορϑίθμοσ 
ΜῈ ταρῦ ϊαγ δηα οἷοθα σοηδαουϊίοη οὗ τῃπουρῆϊ. ---11. 454 7 
σῥαζε ὃν 16 2γοῤλείς ) Α58 850 {τδαυθηίν (οἴ, ΑἸ. 255. 15. οἢδρ. 5) 

ἴῃς ῥσχορμεῖ, Ὀθίοσε βαγίηρ ἴῃς ἰαϑὲ ψοσὰ, γθο8}}5 ἴῃε δος (δῖ 

δαγηδδί δἤἴογί ἢδ5 Ὀδθη ρυΐϊ ἔοσίἢ ἴο ἰθδοῦ 1ϑγαοὶ [6 τὶρῃϊ τΠ1ΏρΒ. 

ΤὮΙ5 5 ἃ π6 Ὁ 1ῃουρῃϊ ἴῃ [815 Ρΐεσα, δηά αυϊΐα ΔΡρσορσίδϊεὶυ 

Ἰητοάμσοα8 ἃ ΠΟ 5ΟΡὮΕΘ ; οἷοβα σοῃηηθοίΐοη ψΠ ΟἰἴΠμοσ 156 ΟΣ 

0 ὅς. ποῖ ἴο Ὀ6 δχρεοίεα (οὗ. ου ἴμ6 σοηΐσασγ Νονδοκ). ΠΩ, 
Ροτίθδος νι νᾶνν σοηθοουζίνα, ΘΟΧΡΓΟσ865 ἔγοαυθην ταρϑαϊθα 

δοίίοη, σπα 7 Ὡϑεῶ το τῤεαζ. 0 ταθδῃβ ὅν, ὅν 2ὴε λαπαᾶ οἵ, 
Ζγομρὴ, ἵ ὸ ροοά ταάβοῃ οχίβίβ ἴοσ βυ ϑιϊατπρ κι ; ᾧ οἷ, Βον- 
ανοσ, ὦ ὃν δηά (ὅ πρός. --- 0» 12 τυας 7 τυῦο γε ῥεα υἱείοη 
απα ὧν τὲ λαμα 97 1246 2γοῤῆξις ραῦὺό 2αγαῤίε) ϑρεοῖδὶ δτὰ- 

Ῥμαβὶβ σϑϑῖβ οὐ “1.8 2 γαδίε, 1.95. “τα 65, βοτη  τη 65 

᾿πΡ]|16 ἃ, 45 ἰῃ 9,5, δῖ οἴμειβ, ἀεβηϊίε, γ57 15. οἷ, Τῆς 5ὺρ- 
Βεϑιίοη ἴο τεδᾶὰ}! ΩΝ ΠΟῚΝ (ἰακίηρ ὩΣ ἴτοπὶ ν.5, 47) 15 
[ἀνοτεὰ (4) ὈΥ ἴῃς ράγα]εὶ ἰῇ 4; (6) ὈΥῪ ἴῃ6 ποη-οσούττθηοα 
οὗ (6 φὐϑοϊαΐα πηϑδηΐηρ τϑέ 2αγαῤίοε 6ἸΒΕ ΕΘ ἴοσ ΠΡ, (ὧ Ὁγ 

τῆς [ΔῖΙαγα οὗ ἘΝ ἴο πηᾶκα βδθῆϑε δἱ ἴῃ Ὀεριηηϊηρ οὗ ν.ἷ; (4) ὉγΥ 

τὴ τηϑδηΐϊηρ οὗ 12 ψῃ] ἢ τεαυΐχαβ 55 το Ὀ6 δρϑβοϊαϊε δηᾶ ποῖ Ἵοῃ- 

ἀϊτοηδὶ (οἴ. 68) ; (4) ὈΥ ἴμε εαϑίοῦ Ἰητογργείϊδιοη οὗ ὙΠ δ5 Μ6}} ἃς 
ἩΠΞῚ 25 ἢἰβίογιοδὶ ρογίδοϊβ ; δηά (7,) Ὁ ἴμε ίδοις τῃδὶ [86 ἰάθα οὗ 

ἀσδίσγαοϊίοη τῆτουρὴ ἃ ρῥσορμεῖ 15 αυϊῖα ἃ σοπηοη οης (65); Ὀυϊ 

4 Οτ., Νον. ΤΟΥ Καο. οοῤλείίπιιες, Τ. 201; Κα, ἐπ ἴος. ΤΝονΒ 

ᾧ Οη υἱεέορς, οἷ, Οἰεβεῦτγεοῦι, δὲς δερδεραδμηρ ἀεν Αἰ εσί. Ῥνοβῥείεν, 38-72; 
Ῥυδπι, Ζλεοῖ, 86 8.; Μαγθαυπι, δὲ Ἐημοίεξείμηρ αἰ, ἐγ. ΦγοῤβΆ,, ττό, Βησρπ, 

ΜΜε::. Ῥ»οξά. τγῖ.; ὅ1ὰ. δ, 82 }.; Κὅ. 2 εν Ογεηδαγμηρεόςρν 7 ἅ. Δ. Τ. 11. ο-όο; 
Βοτοδοτσί, 5. Δ΄ τϑος, ὈΡ. 217 ΕἾ, Κις. ῥγοῤάείς ακά βγοῤάεψ ἐπ 25᾽., 728-80; ϑοδυα, 

Ο. 1. 7Τλεοί. 1. 275-09, 281 Ε-, ἰΙΙ Οεὶ, 
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1}}15 15 Ἰυδῖ ἴηΠ6 ορροβὶῖϊς ἰἄθα ἴτοιη πὶ ψθὶο ἢ ἴἢ6 Ρῥτορῇοὶ ἰ5 
ἰγίηρ ἴο Ἔχρσγεβς (οἴ, 115...) Δα 5 σΟὨΘΘΟΌΘΠΓΥ ἱπρΟΒ510 6. -- 
14, 454 ὁν α 2γοῤὝεΐ γαλευεὰ ὀγομρὰξ 7γαεί μό γον Ἐργυῤί; 
αμα ὧν α 2γοῤλεί ἤξ τυας «ἀεῤἀεγάξα ΜΝ ΊΏ ν.Σ ΓΟ] ονηρ ν."ὅ, 
ΔΗΩ ν.}δ ἰγαηϑέεισεα ἴὸ ρῥγεοαάς ὁ, γα ἤδνε ποχὶ ν.", ψ θοῇ 18 
ἃ ἰαῖοτ ἰηϑοσίίοη ἱηιοη δα ἴο 5ἰδίθ, 51}}} τῆοσε ἔν δηα ἀδβηϊζεὶν 
[4η Ηοβϑα δΔ4 ἄἀοῃδ, ον Ὑδῆνεῃ ἢδὰ τηδάς υ86 οἱ ῥσορῃοῖβ ἴῃ 

15186}᾽5 ἰηῃϑίτιοσοη. ΤῊΪϊβ Ἔχρ δίηβ ΨΨὮΥ ἴῃ ν. τἴῃ6 τ:ϑῖ Ῥεσβοῃ 15 

υδεά, Ὀὰϊ ἴῃ ν.}" τῆε ,4, οὗ αῆνθῃ, [Ιἢ [ἢ15 νεϑῖβθ, δίυσαιγ, ἴῃ 6 

ἰάεα οὗ ψαγηϊηῃρ (580 ρτοπιηεηΐ ἰῃ ἴῃς οτρίηδὶ αἱζογδῃς 6) 15 ΔὈβθηΐ. 
ΑἸΓΒουρἢ 1ΟΞ) 18 ἱπάβῆηϊϊθ, ΟὨΪΥ οὔθ Ῥγορῶδὶ 15 ἴῃ τηϊη, Μοβεβ 

(εἴ. θι. 18}. Νονδοῖκ᾽β σουρδγκβ (ρ. 76, ἰοοῦ δ΄ῖθ ὯῸ ἰοῆρεγ 1ῃ 
Ῥίδος, Ὀθοδιβα ν.δ ἢδ5 ποιῃίηρ ἴο ἄο ψὶτῃ ν.",. 11 15 ροββίθ]ς [Πδὶ 
ἼΔΩ) δά ἃ βυῦ]εοϊ (ἐς. 4000), ψὨΪΟἢ Ὧ85 ὈδΘη ἰοβῖ; ἴῃς 5ῃοσί- 

Π655 οὗ ἴῃς Ἰίπθ 15 ποίθνοσίῃγ. ΕῸτγ (Πἰ5 υ56 οὗ “ὩΨ, οἴ. 15. 21} 
6,3.----1δ. ῤλγαΐνι ἀας ρίνεμ δι, φγουοεα ο5} 1 σανα 5186] 

ἰηδίσυοτοἢ δηα ναγηϊηρ ἴῃ ἜΝΟΥΥ ῬοβϑὶὉΪ6 ψὰὺ (ν.}}), δηά νῇαῖ ἰ5 

της τοϑῦϊ ἘΕΡΏ γαίῃ ἢδ5, ὈΥ Ὠἰ5 οοηάποῖ, ρίνεη τα Ὀἰ6Γ ῥρσονοσα- 

ο ; τόσα! γ, ἀφ ἀας 2γουοξεη ὀέϊεγίν, το οὈ͵]δοῖ Ὀεὶηρ ἜΧργοββο ; 
εἶτ Κ. 2122 Κ. χιδ---ὐὐκά λἴς δίοοαἠεα ἀξ τοῦδ ἐσαῦε πῤορ λΐρι 
Νονδοῖκ Κὶ 5 1 ΘΥΓΟΓ ἴῃ ἀσιῃηδησίϊΐηρ ἴοσ ΦῺ) ἴῃς πιοδηΐϊηρ 20 σἤηρ, 

το εαεέ ἡσίσννι, ᾿ἴ5 οὐτἱρίηδὶ 56 15 2 ἔζαῦε, ἐξέ αἴργιό (εἴ. ἔχ. 24} Ξξ ζέ 
τε Με δε γμαΐριν; Νιυ. τι, σπα ἐσέ (ἐἀσ φμαΐ δ) ὃν τῴ εαν»η) ; 

850 ἤογα Ὑδῆνθἢ Μ}}} ἰδανὸ Τ᾽ ΡΟ Ὠϊπὶ (ΕΡΏγαὶ τ) ἢ15 Ὀ]οοάϑῃεά, 
ἦ.Φ. Ὧϊ5 σα ἰοῦ ἴμ6 δςοῖβ οὗ Ὀ]οοαάβῃεά, οὗ ψῃδΐονοσ ἔοόστι (ποῖ, 
Ποννονοσ, ἰῇ σοηηδοζίοη ΨΠ σὨ]άτθη οετεα το Μοϊοςἢ [) ψῃ] ἢ 

ἢδ ἢδ5 σοιηπλ τε (οἴ. τ΄ 4ὖ)..9 --- 4π4 λὲς γεῤγοαελ λΐς Ζογαή τοῖὴΐ 
γείμγη 10 ἀϊΐρει)} 1.5. ὙΔΏΜΘὮ Ψ011 ταρᾶν [5γα6] (εἴ. 15. 657) ίοσ 4]} 

Γορτοδοῦ Ὀτουρῃϊ ὑροὴ ἢϊπὶ (Ὑδῆνθῃ), Ὁ ἰὴ ἸΘΠ Ὀδίηρ ἴῃ6 οὈ- 

Ἰεοῖῖνα σοηϊίνα ; [ΠΟΥ ἔοσ ἴῃ6 σερτοδοῦ οἵ ψῃϊοἢ ἰβγαθὶ 5 σα ΠΥ, 1 

Ὀεϊηρ ἃ βι0)εοῖνα ρεοηϊίνε 4 (γυ5ῖ ἃ5 Ὁ ἴῃ [6 ῥδγα δὶ ρἤγαβθο ὙὩ). 
--12. 7κ Οἰ μα ἐς ἐπίφωμίν, οπὲν υαρὴξν ἥόεν λαυε τυγομρὰ ΤῆΘ 

τοχί 5 ἀραΐῃ σοῖτιρί. ὙΠ ὩΣ ὯῸ 56ῆη856 σδὴ ὃς τηδάδ ; ρεγῇδρϑβ 

6 την τοδὰ 3.5". ΑΠοσ τῆ6 Δηδίορυ οἵ 59Ὁ ἴῃ 65 νὰ τῇδ σῆδηρθ 

ὙΠ το Ὦ..7 Οπῶν, πομρλΐ ὀμέ (εἴ. δι πλ}1ατ ἴογοα ἴῃ Νὰ. 1) 70. 19. 

Φ. Αἶβο Επνν., ΟΠα., ΒΞ5Ζ. 

ἸΚε,, Οὐ. (γυβὶ ἀροη ἢΐπι); ΟΑΘ.. Ρ. 303, 5665 ἴο ἔνα ονουοοϊοα [ἢ]5 ννογά. 

1ΤΗ:. ᾧ ΒΗΒ. [ Γῆς. Ἴ ννὰ., Νον. 4 ὁ Νον. Ἡ Ννε. 
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5 88 ἰϑίδοϊοσυ, δηά ἴῃ6 ὑρσγοροβεά Ἵοἤδηρε οὗ ἽΝ ἴο ἘΝ κ᾽ 15 υπηθοθο- 
ΒΑ. (ΟἸ]εΔα 15 5ἰῃηρὶ θα ουῇ, ἃ5 ἴῃ 65, ἃ5 ἃ ρίδος ἴῃ ψῇῃϊο [5γδ6}}5 
ψ] Κοά 655 ἢ45 Ἔβρθο δ! γ πηδηϊεβιθα 1561, Ὡς οὗ Ψ ἢᾶ5 Ὀδοη 
ἰαἰζθὴ (1) 85 ἰηϊσγοαυοὶηρ Δη ἰσοηΐοδὶ, ΟΥ στθίομοαὶ, αυεβίίοη, 1: 
ζλεγε ἱμίσείν ται Οτζσαί 7 ἢ (2) 85 ἃ Ῥατγίίοϊα οἵ δϑβενεσδίίοη Ξε σωγεζν 

ζλεγε ἔς τοϊεφεύμεος 15 Οἱίσαί, ἢ (3) 85 ἃ Ἴσοῃαϊίοηδὶ ράσίοϊςα,ΞΞ 

{7 ἠλσγε ἰς ἱπίφιίν πὶ Οὐαί. ὃ ---- [1 Οζα γεν ταεγίβες το Ζξηισης] 

σε δι. 227 5. τοῦδ, τῶ ἴοτ ΒΡ (υ.5.), [ὴ6 Ὁ Βανίηρ Ὀδδη 
ἀτορρβά δε τῃ6 πα] Ὁ οἵ 55). Τῇῆο ἀπῆου γ νὰ 481} 15} 
(1) τῃαὶ τῇς ρῥίυγαὶ οὗ ὙΦ ΑΡΡδαγβ ΟὨΪΥ ἤδτα ; (2) ἰῃδῖ ἴῃ6 54. π- 

δοϊηρ οὗ οχϑθὴ ννὰβ ῃοίῃπίηρ ἴῃ 1156} σαργεῃ Ώβ0 ]6 ; (3) ἰἴ τῆς 

τοδδηΐηρ 5 “ βδογίῆςε ἴο οχϑη,᾽" νὰ 5ῃουὰ ὄδχρθοῖ ΘΟ ΟΥ, ΤΏΟΓα 
ἴῃ δοεςογάδησς Μη Ῥσορμείίς ὑϑᾶροθ, Ὁ. ; δηΐ, ἰῇ δῃγ οδ56, ἴῃς 

ΜΌΓΒΏΙΡ οὗ ἴἢ6 οδῖνεθ 15 Πού ἤοτα 6156 τῃηθη!οηρα 45 ὑὈεδίηρς Τοοη- 

ἀυςῖεά αἱ ΟἸ]ρα]. (85 ὩΣ ἰ5 οἰθαγὶν ἃ τηϊϑγοδάϊηρ οὗ Ἢ ἴον “ 4 
ΤῊε οταϊπασν ἰτδηβιδίίοηβ ἤανε Ὀδεη οἰἴμεγ (1) 242) ταεγίβες 

ὀωδρεζς τη Οἱζραί, "1.6. ἸΟῪ ἰηβαϊο Ὑδανθ ὈΥ ϑδογιβοίηρ ἴπ 

σοηπδοῖίοῃ ΜΠ ἢ Ἰἀοϊ]αίτουβ ὨΪ]Δο 65 (οἴ. 415); οὐ (2) ἴδεν βδογῆος 
ἴο ἴῃ6 Ὀυ]]Ος 5 Ἰῃ ΟἸ]ρα},Γ7 θὰαϊ ον ΘΓ 6Ἶ56 15 ἫΦ υδ64 οὗἉ τῆς ο4]- 

ὙΟΓΒὮΙΡ. --- 80. ἠέ» σίαγε “λα δὲ ας εἰοηπε-εσῤἘ ἀγιοηρ τὼς 2»- 

γοῖυς οὗ 2.4 Πεί  ΤὨϊ5. 15 ἴῃ6 σοπδβδεαυεηςα οὗ ἰϊ 4}} (εἴ. ΜΙ. τὦἢ 
-- ἃ β6θῆα οἵ ἀεεοοϊαίίοη. Τῆς ΠΙΒΙπηθηΐϊ 15 βθοη ἰῃ 2 Κὶ τοἷ, 
σοῃοοσηϊηρ ψηϊοἢ ὄνοηὶ Τρ ΔΙ ΡΙ]6ϑοσ Ὠἰτηϑ6] ἢ ϑαγ8 ἴῃ ἃ δα Ϊν 

Ὀσχόΐίκδη ρᾷββᾶρε, “ Τῇδ ἴονῃ οἵ Οἰεδά,. .. ΑΌ6] [θεῖ Μδδοῆδῃ}] 
οον ΜΏΙΘΝ 15 ἃ ραγί οὗ ἴῃς Ἰδῃὰ οὗ ὈΠ- ΗΠ υτητὶ [1.5. ϑαπγατα] . .. 
1ῃῆ6 Ὀτοδά, [Ὠτουρῆουϊ 15 ἀχίθης 1 δαἀβδὰ ἴο τῇς του ΤΥ οἵ 
Αβϑγῦῖα ; δῃηά δϑίδὈ 156 α τὴν ΟἸἾΠΟΘΙ 85 ρΡΟΝΘΙΓΏΟΣ ΟΥ̓ΟΣ [6 η.᾿ἢ 11 

8. 1»})] Ου εὔρμς δέμας ἃ8 ἃ σεηϊίνε αἴ θυΐς οὗ ἴῃς (οΟ]]ονίηρ οἴδυδε, 
οὗ, Κῦ, 341 Κ. --ο ρφ»Ὁ] Οἱ υβ86 οἵ ", Η. 20, 4. ---- 11. γ2)»}] Ῥδουϊίαν Ροβίοη, 
Κῦ. 339 ».---13. ὉΝ] Βειϊαϊπίηρ 45, Κό. (389 2)) πιαῖκεβ. (}]5 σοπαϊτϊοπδὶ ἴῃ 
ἔογῃ, Ὀιϊ οαυ88] ἴῃ ἔοτοα. ---- )5}}] Ὦγ. (8 136γ) δὰ Κὅ. (415 2) ἴτεαὶ {Π]5 85 δῃ 

4 ννε. ᾧ Ηἰ,, Ενν., δἰη)., Κα. Οἵ. 
1 α]., Ῥα. {ζ{ὅ81τυςοκ, Ηὰ. [[ ΓΙ. Νον. 
Ἴ Οἡ ἀοσπλοη-νουϑῃίρ, οἱ, ὨΪ. ἀηὰ τ. οἡ Ὦϊ. 3217; ΟΥΑΥ, τί. “ ϑετιοηβ,," ΕΔ.; 

ΓΟΠα. ου 5. τοδδ; ΜΝ ΕΒ. ϑεένε., ν. [ηἄοχ; Βαυάϊ55η, δέμα έμ εν σερε. Κεί. 1. 130-36. 
φαῦ ΚΚεο,, Ννὰ., εἰ αἱ. ΠΟ, Ματζτοκ, εἰ αἷ, 

ΤΙ Απηδὶς, ν. 111. Ε, το, 2, 15. γῆ. ; εἴ. Χ8. 11. 2γοΗ; 14.7.3 χαᾳ4ᾳῖ.; Ὅτ. ἴῃ 
Ἡορασ 5 “μίλογεν ἀαμα «γελαξοίορυ, 98 ἴ. 
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- 8ροάοβὶβ Ἔχργεβϑίηρ σεγίδίη ἔαΐαγα. --α 1} Οἡ δὔβεηςς οἵ ατί., Κὅ. 293 ὦ. --- 
18. ἼΨΝ2] Α ροοά δχαμιρὶς οἵ ἴδε 32 οἵ ρῥτίςς, οὐ βυϊδϑιϊυϊίοι, Κὅ. 332 ὁ. --- 

16. ὈΣ0.1 Αἀν. δεος., Κὅ. 3324; οἱ Ρ]., Κὅ. 2621Λ 

8 17. ΤΊ0 πίίοσ ἀθδίσποίοι οὗ [6186]. 132} Ι9γ86] ἴῃ [ἢ6 
ἄἀδγ5 οἵ οἷά Ξςἱοοά ϊρῇ ; Ὀυϊ [Π6Υ 5] ηη6α δηὰ αἰδα ; δηά ποὺ ὅτονν 
ΨΌΓΒΕ δΔηα ΨΟΓΙΒΟ ἴῃ Π6 1 ἀδνοῦοῃ ἴο 140]5, Γραῖηρ Πθπλ 85 ροαϑβ 

(35); ιδετοίοσο, ἰἀοϊαΐγουβ [Ὠτουρῃ δηὰ τἰῃσουρῃ, [δ Υ 514]}} νδῃ- 
ἰδ πὸ οἰουὰ οΥ ἄεν, Κα σῃδῆ οὐ 5πηοκε (δ). [1 νὰϑ 1 Ψῇῆο Γα658- 

ουεα ἴδε ἴτοπὶ Εργρῖ; [6 ἢανε Πδά ἢο οἴδεσ ροά ΟΥ βαν] ουγ, 

τ νὰϑ 1 ὙΠΟ οδγοὰ οσ ἴδ ἰῃ ἴῃῆς ψ]άόγηθθ5, θα τἢ6 ΠΊΟΓΟ 

ῬΙΟΒΡΟΙΟυ5 ΠΟΥ Ὀδοᾶπηθ, ἴμ6 ἰδυῖα [ΠΟΥ ἀερατίεα ἔγοτῃ πὴς 
(59. Ὑμπμεχγείοτθ 1 Ψ1}}1 ἀδβίσου ἴθ 85 11 ψεῖε ἃ να Ὀεαβὶ 
- Ἰαοἶκαὶ, οὐ Ἰδεοραζάᾷ, οὔ Ὁδᾶσ, οσ. Ἰίοη (΄ ἢ. [Ἃπ [Π15 ἱπηρεπάϊησ 

οδἰδταῖγ, Ο Ιϑγαθὶ, νῆο Μ}|}} Πεὶρ γου ὙΠοτῖα Μψ1} Ὀ6 Ὡο [κἰηρ ἴο 

Βᾶν 6 γΟΙῦ ; οΥΓ γουγ Κίηρϑδ, ρίνθῃ ἴῃ ΠῚ ΔΏΡΟΘΙ, Μ1} 6 (ἀκοὴ ΑΥΑΥ 
ἴῃ τὴγ τταίῃ (5 1}. 

ΤὮς ὉΠΠῪ οὗ [5 ραββᾶρε 18 ενϊἀδηῖ ; [115 βυτητηείγοδὶ βίτυσίατγα 18 τηοῖς 
[δὴ υϑυδ!ν τπιατκεά. [1π ἔνε βἴσορῃε (δ - 6 - 8 - 6 - 8) δππουποσιηεηῖ 
5 τηδάς οὗ δοβξοϊυαϊο ἀσοίγυςοϊίοη. ΤὮδ τηονοτηθηϊ 8 ἰγἰπηοῖοτ, νυ οσσαϑβίοῃδὶ 

αἰπιεῖοτβ δπὰ τεἰταπηεῖεσβ. ϑίσζορδε 1 οοπίταϑίβ ἴἢς Ὠοποτεὰ 15τδε] οὗ ἴῃς ραϑὶ 
ψ ἢ τῆς (Δ]]|6ἢ 18τγαοὶ οὗ {86 ῥγεβθηῖ, 811 ου δοσοιηῖ οὗἉ [4 1}]|655Πη 655 ἴο Ὑδῆν εἢ 
(υ5.1.-3α.8), ϑίγζορδε 2 ρῥτγεβθηΐβ ἃ ρὶοΐατε οὗ ἀδβιίγυοίοῃ, --- 8ιὴ υἱἵετ νδηϊϑῃϊηρ 
ΔΌΨΔΥ, οοηβεαυοηῖ ΟἹ 15.865 δροβίδϑυ (νβ8.2ς- δ). ϑίγσορῃβ 3 οοηϊγαβίβ Ὑδῆνθ ἢ 5 
Ἶονε δπᾶ οδτο, 48 τηδηϊοβιοα ἴῃ {μεὶς ραϑῖ ἰβίοτυ, νἱτἢ [ἢ οἶγ αηρταῖοία! δἰὶ- 

ἴτὰἀ6 οὗ περΐεοϊ ἀπά ἰοτροίξυ πε88 ἴῃ ἄερτοα Ρῥγοροτγ[οπδῖα ἴο ἴῃς ὈΪΘββίηρϑ 

δτιαηιεὰ [ῃδτὰ (ν5." ὅ. 6). Θιίτορἢε 4 ῥγεβεηΐβ ἃ βεοοῃά ρἱοΐυτε οὗ ἀεβίγιοιίοη --- 
ἃ Ὠοτγῖθ]6 ἀονουτίηρ, 88 οἵ νὰ Ὀθδϑῖβ (νβ3.7. 8). ϑίγορῃβ 5 ΒΏ ΠΟΙ ΠΟΟβ 5[6ΓΏ]Υ 

ἰπαΐ πο ἀεϊϊνετδησς ψν}}]}] 6 ροββίυϊε, βίῆςς Ὧο Ἰδβάεγβ ν}1}1 γετηδῖη ἴο συϊὰς 
{ἢεπὶ (ν8.5.-1}. Νο ἱπιροτίαπὶ τηοάϊβοαίίομβ οὗ ἴδε ἰεχὶ δύς ἱπνοϊνεά ἴῃ 1} 5 
ΔΙΓΔΏΡΟΙηΘΗϊ. 

1. “2)] (ᾧ κατὰ τὸν λόγον ΞΞ “512; 5: τι ]1ατ]ν ᾽Α. --ο ΓΟ] (ὅ δικαιώματα 
Ξε γῦπ, οἵ, Ὀεϊζεσ, γι (Αταπηαῖο) ἴῃ ρὶ. (Νο1.); Σ., Θ. τρόμον; ᾿Α. φρίκην; 

ΚΞ. ἴοσι 4215 -- πὰ ψἱ ὍΝ 65 500]. (5ε}0.). Οτ. γο7ν (2). Οοτῖ (7Ά7. ἀπά 

νι.) ἀπιὰ Ναὶ. γγ. Ηδ]. γι. ---- ν 92] 85. μὴ Ἶοσιο -Ξ- [Π7 ΝῊ μὴ (5ςὉ.); 
βἰ π}] τὶν ὦ. Ἐκεδά, τι} 45. ἀπὰ Οοτῖ, ν") (80 ε., Οτ,, γ4]., ΟΑ5., Νον,.» 

Οεῖ.). Οοτῖ (ΞΖ »".) δῃὰ Μαγῖϊ, δ Ὁ) -- Κ)} Οτ, πϑ(}). πο ΘΝ] ( καὶ ἔθετο 
αὐτά -Ξ Ὁ  (Ν].). ---- ΓΙ] Οὐ. ΘΊΌΝΝ. --- 3. ΟΡ} (Ὁ οπῖ. ---- Ὁ).202] (Ὁ κατ᾽ 
εἰκόνα; ἜΪ φμαςὶ εἐρεϊ ρα ΐηόηι, Ὁ «οσιζαδο, Ὁ ΞΞ ὈΓ)3Π3 (3ς:}.); «εἴ, ζ΄. Οπς 

οοά. οὗ ἀς ΕΒ. Ὀγ)5γ9. Οοτῖ (71 7. διὰ 4 »:.), (0}}. (5, γ)νοῦ (50 Οα., [»οῇ.) οὕ 

4 
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ΓΣ32Π2. Ἐπ. ὉΓ2309 (80 ὅτ., ΟΑ5., Οεῖ., Νονν.2). ΗΔ. π)λ3η3. Ἐεδά, στὰ 
Ὗνε. Μα]., Νον.,, ὈΠΡΌΓΣ. τ 05] (ὦ συντετελεσμένα -Ξ 1155; 45 οτα. ϑενεταὶ 
οοἀά, οἵ Κεπη. δῃὰ ἀς ΕΒ. ὼ:, διὰ 6 οοὐά. οὗ Κεπη. οὐ ζβο Ι.οΆ., Ηα].). -- 
ὉΠ9] (ὦ Ἰοἷπβ ψ τὰ Ρτεοβάϊηρ. Ἐδδά, ἢ δ. (ΖΑ. 111. 12; 80 Βσᾶ!, 
“ αἀνό. Χ, γα, Οσερελ. τ. δέ, (1882); Οτ.), Ὀλπῦν, οὐ, χὰ Νον. ἂἀπὰ Ν᾽ ε.3, 

ἰπβογὶ πον Ὀείογα Ὀπῦ, -- 21] (5 θύσατε -Ξ ἼΠ21; Σ. θυσιάσατε; ἘΠ ἐνεπερϊαὴ: 

5 ΡουἢδΡ5 ἃ ἱταρτηθεηὶ οὗ δῇ οτὶ ρὶπαὶ ᾿ἴπα, το ὈΤ3Ϊ ὉΡ (ν.1.). δε. ὭΣ (2). 

Επ. 3", ἴο Ὀς τα Κεη ὙΠ Ὦ Ὁ ΟΝ, Ψν ὨΙΟὮ ἰ5 ἴο ὃς τεηδετεά, 4.εν αΞεῖρν. --- ὉΝ] 
Ὀυΐτὰ ὩΤλοοί. 132), Ὁπ(}). --πῦνρϑ"] Φ ἐκλελοίπασιν, 4)» 85 50}].; Ῥγοθδ- 

ΟΪγ ἀεενεά στοαὶ ροῶ (Νο].); Ἐ αεὐγαρμίες; Θ. προσκυνήσετε; “Ὁ : 

---8. “ν»Ὸ}] Οοτῖ, Ὑϑ: (δο ατ., Νον. Οεῖ., Μετ). -- 30} ὁ ἀπὸ "δακρύων 

ΞΞ πϑπὸ (νο].); ᾿Α. ἀπὸ καταράκτου; “Ὁ ἸΖω -0.--4. Ὑ5Ν} Ἐρ]]. [815 

(Ὁ ἰηβετῖβ : “(86 οὔς Θβι Ὁ] δ ἴῃ6 μεᾶνθῃ8 δηὰ ογεαϊὶηρ [6 εατῖ, τ᾿ Βοθς 

μδῃὰϑβ οτεαϊοά 41] ἰὴ. ἢοϑβίὶ οὗ ἴηι Ὠδανοθῆβ, δηά 1 αἰά ἠοῖ 5ῆον ἴΒοπὶ ἴο ἴπες ἴα 

οτάενς ἴμαϊ του ταϊρῃιοϑὶ ἕο ον δον ἴοι; δηὰ 1 Ἰεὰ ἴδες,᾽ εἴς. Οτ ΒαςΞἷβ οὗ 

(ὦ απὰ “6. ἰπβετὶ ὍΣΝΧΙΣ Ἔν; οἵ, Οοτί (2 51.), γ8ο ἰπβεγῖβ ὙΓῦ;η (οἵ, 1.210). --- 
δ. ὙΓΡ»Ὸ] Βεδά, ἢ 6, ἐποίμαινόν σε, ἼΤ» (80 55, 5εῦ., ε., αὅτ., Ου., οὔ. 

ΟΑΞ5., Μασ); οἴ, Ὅ,. --- γν2}] Νον. δηὰ Οεῖ. ἰηϑοτῖ ὍΤΙ» Ὀσίοτε “Ν2. --- 

ὨΣΝΌ.] (ὅ ἀοικήτῳ; Ἐ “οἰ μαϊνεὶς,; ὃ δ. 15 Ἰδιδο καρ, “ ἃ ἀουῦ]ε τεμάεσίηρ, 
ἴδε Ἰαϊϊεγ Ὀεΐῃρ ἃ ρῖοββ ἔγοτη ἴδε ΑἸεχαπάγί πε ἴγϑῃ5).᾽" (56}0.). Οτ, ὔύμδῃ, -- 

Θ. ὈΠΡὦ2)Ἂ.Ὁ2] (ὃ κατὰ τὰς νομὰς (Σ. 855.) αὐτῶν; “ὅ Ωἱ δι. Οοιχ (737. 
διὰ 2 κι.)}, ὉΠ», Ἰοϊπίης ἴὸ ἢ νι. ΜΝ α., Νον., δηὰ Ματιιΐ, Ὁ» 9. Ου. 

ὈΓ)»ΡΎ503. δὶ. πον 3. τ }32Φ] 46 οη.; (ὅ εἰς πλεσμονήν. Ἐτδάὰ, νἱ] ἢ Οοτῖ, 

γϑῦ (οἴ. 56); Οοὐ οἴετβ 8ῃ δἰτεγῃαίῖνο, εὔνο, --- 055] Ὁ Ὁ]. ---- Ἴ.. γκ}} (ὃ καὶ 
ἔσομαι -- ΠΝ (50 [50 6., Νον., Οεῖ., Ματὶ). Οτ. ἀπὰ ΟἿΑ 5. νπνν. -- ὌΦΕ] 
Ἀεαά, «ἰτῃ ῶ, ̓ Ασσυρίων, δι (50 Έ, ΝΥ ε., να]., Νον., Οεἰ.). "ΒΩᾶΙ, σι., 

Μείημοϊά, Νον.32, αῃὰ Μαγῖὶ, Ἴρῶν (οἴ. 76. 55). ΗΔ]. ον. --- 8. 09] Οοπ, 
[0], ὦ δπὰ Ἐ, το λθυςΞι Ὀυ 5,0] Φ καὶ καταφάγονται αὐτούς -- ὈΠΟΝῚ (8ο αἷςο 
Οοτῖ, ΖΔ 7. ἀπά Φ».; Ο., Νονν., Ματιῖ). ὁ. λαιμὸ τΞ Ὀσϑνὴ) οὕ ἈΡΝῚ (8εὉ.), 
ΜἸΤ 025 88 βυ}]. ΞΡ] Μείηβοϊά, Νον.3, ηὰ Μαγεϊ οτι. -π- 5299] ἃ σκύμνοι 
δρυμοῦ ΞΞ ΝῈ209 (Αταπιαϊοϊζίηρ, σδρρε}}.5), οὐ μὴ} (ϑο}]ευβηθτ), Οὐ ὍΝ) (580 

4150 Οοτῖ, ΖΑ 7. αηὰ ξν»ε.; Ου., Νον,.), οὐ 5 995 (Οεῖ., Μετ); 42. οἵα. 9. - 

9. Οπε οοἀὰ, οὗ ἀκ ΚΕ. οτ. νοῦ, --- ἼΠΠ 9} Εεδὰ, νι (5, τῇ διαφθορᾷ σου, ραν 

(8ο ΟΑ5.); Ἐ δεγαάϊδο ἐμα; 35. τδδδϑ. Μ αὶ. γργῷ (5ο αυ., Νον., Οεῖ,, 
ΗΔ]., Μαζὶ). Οτ, Ἴγπυϑ. -τ ὙὙὦ2.}2. 2] Οπε οοά. οὗ Καῃη. οπι. 3. (ὅ τίς 

βοηθήσει -Ξ [7 »" Ὁ (80 α'5ο Οοτῖ, 74.7. δπὰ 2»ι.; Ογ., Ναὶ]ὶ., αυ., ΟΑ5., 

Νον.). Ἐοδά, νὰ ὁ, ν᾽» 3 αλοο, Ἴ.73 Ὁ, οἷ, 5. 118] (80 4͵3ο 85ςὉ., 

ϑοῇοῖΖ, Ὦτ, 5.2. 34 βετ. Ν, )ζόοί.; Ηδ].). 5 τα Ὅς ἰακδὴ 85 ἃ τοσηπδηῖ οὗ 

ὯΝ (οὗ, Νον.). Οεῖ. Ἴ}2 Ὃ (οἵ. Μακε, 92 Ὁ 2). -τἱὸ. ν) ν} Εςδά, στῇ 

2, τον (80 πιοβῖ σοτηπι.). -- κιον] (ὦ οὗτος. - 555] δ ΞΞὸ 531(80 α'3ο ΗουΐΞπια, 
Ὗνε.: Οοτί, ΖᾺ 7. δῃὰ 2; τι.; Ναὶ. αυ., ΟΑ5., Νον., Οεἷ., Μαζὶ). ᾧ, εἴ ἐπ 

ογεγὐς. τι 530. -- Ἴ}] ΟΥ. 1. Ησουΐδπια, Ἴλτ᾽ (8ο Οοτῖ, 71 7. ἀπά 
2»":.; Νε., Ναὶ]. Ου., ΟΑ5., Νον., Οεἵ., Ματγί!). --- 1,29:}}] 6ὅ κρινάτω σε 

ΞΞὸ Ἴουφ' (Νο].); 42. 50.; 80 Ατδῦ. δῃὰ βοζὴς Ἵοαὰ. οὗ ἀεὲ Ε. Ἐδαά, σἱτὰ 
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Ηουίπηηα, Ῥιϑϑθν (80 Οοτῖ, 71. 7. δὐὰ ἔνι.; Ἧε., Οα., ΟΑ5., Νον,.., Ματιὶ). 

Ναὶ. δὰ Οει. ρθη ῦ, σι. ΘΒ. ΗΔ]. ἰγαπβροβαβ ἴο ῥγεοθάὰς Ὑ Ψ 922. 

-- ρον πσαῇ ὅ΄᾽. Ζιϑοῖο δ μὴ - ΓΌΟΝ Ὁ0Ὸ γῦνν (560.). --ο ὈνΨῚ] 
Θϑζξ -- «.σ. --- 11. 10] (ὃ καὶ ἔδωκα (ΞΞ ἸΓΝΥ); 50 42. -- ΠΡΝῚ] 45. τῷ ΠΡ ΝῚ; 

Ἐ, εἰ λαῤιρττεὴ. --το ΤΟ} Ἐν ἐπὶ ἐνιβείμ ἕμο. 

ΧΙΠ. 1. λεημ Ἐρλγαίνι μοε τ «ῥέεαξ, »ιοῃ ἐγεριδίφ 4 Τῆς 
ΤΩΔΩΥ Ἰηϊογρσοίδιοὴ5 οὗ 1015 ᾿1π6 ΤΥ Ὀς οἰαϑϑὶ δα ἰη ἴἤγοο [1515 : 

(1) Τηοβθα σοῦ τὰκ ὉΔῚ δῇ δροάοβὶβ, [Ὁ] ονίηρ ἴῃς ἴδτω- 
ῬοΟΙΔΑΪ οἶδυθε Ἔχρύθβϑαα ὈΥ 8η ἱηδηϊῖνε ΜΠ ἃ Ὀσεροβιίοη, “ ΝΘ 

ἘΡἨγαίω βρόοκε (οσῦ υϑεὰ ἴο βρεᾶκ, σείδσγίηρ ἴο [6 τἰπ6 οὗ 
ἘΡὮτΑΙ 5 ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ, ἐν. ἴῃ ἴῃμ6 {ἰπ|δὰ οὗ ἴῃ6 Ἰυᾶρεβ"), ἴῃδτα 

γγὰβ ἸΟΘΙΏ Ὀ]Πηρ," ἢ ἐς. ταϑροοῖ ἴοὺσ ἢϊπι, Τνοσθηςο 6 ἰῇ 5 Ῥχθ8- 

εῃςς; οἷ, 15. 525. (2) Ὑποβα ἰῃ ΨψΏϊΟἢ ὩΓῚ ἃ5 δὴ ἱηῆη να οσ 
Ῥαγτοῖρῖα (ΠΣ) 5 τηδάβ ἴο τῃοαϊν τἴθς ἱπῆηϊῆνα ὩῚ 45 δὴ 
Οὐ͵εοῖ ΟΥ Δάνογῃϊδὶ δοουβϑαῖῖνα, ἴῃ6 ἠδχὶ ᾿1π6 βευνίηρ 485 δροάο- 
5Ϊ5. Ηδστα Ὀοϊοηρ ἴἢ6 τεηάοτηρβ: “Ποη ΕΡὨγαϊΐπη βρᾶκα 5ἰδῃι- 

ΤΩΘΠΏΡΙΥ,᾿  ᾧ ΟΥ̓ “'5ρᾶκε ἼἽοηδιβίοη, διῃριοῦσϑυ, εἰς." ὃ (1.2. ν ἤδη 

Τετοροδπὶ ᾿ῃἰτοαποδα [6 ΓΔ] - ΜΟΥ ἢ) ; “ἤθη ΕἸ γαΐτ βρᾶῖκε 
{ει Ὀ] ηρ "ἢ {|(.5. ὨυὈΪΥ); “ἤθη ΕΡὨτγαϊπλ βρακε οὗ τενοῖ " ζ 

(1.5. αἰαττὴ, ἀργοᾶσ, ἴῃς ορροϑὶϊε οἵ 81»). (3) Ὑδοβα ἰῃ ψϊοῃ 
οἴδηρα οὗ τοχὶ π45 Ὀδοη ϑυρρερίεὰ ἔοσ ΠῚ (ὉΥ.5.), ἐς. “)υὰρ- 
τηϑηῖ,᾽" οὐ “ ἄεξοτες," "5 “ππἢ,᾿ ΤῚ “ Κηονίθαρε," [1 “ ἰοττοσ.ὄ" 88 

Νονδοῖκ 8 ϑἰδίθιηθηϊ {πὶ (1) 15 ρτδιητηδ σα! ἹΩρΟβϑι 6, δηά 
18 ἀονοϊά οὗ ροοά τῃηδδηϊηρ, 15 ἴοο βἴτοηρ. [ἴ ζυση ϊθῆθ5 ἃ [Δἱσγ 

τηδδηΐηρ, δηά, δ πουρ υπυβαδὶ, 15 ῬΕΓΓ βϑι]6 ; οἴ, ση. 47 (ἢ 

ΓΙΚῸ δ οοττοςοῖ ; οἷ, ΟηκοΕ|). --- 176 τας α ῥγίπες ἐπ 7ογαε  ἘἈξδά- 
ἴῃρ ἸΕΠῸΣ ἕοσ ΚΣ οὐ ΠΗ͂. ἘΒγ βοιὴς [ἢἰ5 ἰ5 πιδάξβ (0.5.) ἴπ6 δροάο- 
515 οὗ ἴπΠ6 ρσγεοβαϊηρ [η6, ἐ.». ““Ψἤδη δα ἐχδ] θα Ὠἰτηβο] Γ ἴῃ 15γδ6] ᾿" 
(1.4. τοδάα εβοσζί ἴο ρεῖ (ἢ6 δϑοθῃηάδηου ; {|| ΟΥ̓, ΠΟΥ τοβθα ἴο (ἢ 8 
Ἔχδιιθα ροβίτἰοη ψῃϊο ἢ τΠοὶτ Ρσορῃει-δησσβίοσβ ἰογεϑηδαονϑα,᾽ ς, 

ση. 4905.35 44) : Ὁγ οἴ ΕΓΒ, 85 ἃ ρῥάδσζδ]]εὶ ᾿ἰη6, ψΒοῖθοσ υδ6α ἴῃ (Πα 

ξοοα 555 οὐ Ῥδα 77 5βθηῆβ6. ἴύροη [Π6 ψὮο]ο, ἰΐ 56 65 οἰθασ ἰἢδί [ἢ 656 

᾿1η65, ἰῃ σοηίγαβὶ ψ ἢ ἴῃς (Ο]]ονίηρ (οἴ. πῶ, ν.2), ἀδβοσῖθα ΕΡὨγαίτα 

ΝΗ. {Ὁ (]ἱ., Βαιοσ, ΗἸ., δίπι., Οἵ, σΑϑ., Μαςιὶ. { ΜιΙιοἢ. ᾧ Μᾶ. 

! Ῥοοοοῖε, Ῥυ.; οὗ. ΟΠδ. “ψῆσδη ἴῃς ἘΡὨταὶ πη 65 ἰῃ γα ὉΠ ῺΣ δοοθηῖβ γό- 

δροπάεά ἴο ἴἢε αἰνίης ο4}1 (216), εἴς." 
{ Εν. Ἠ σι. δ Ηαὶϊ. 4“ (Πο. ἩΤ Μα,, Εν. 
8 αα͵ ΤἩ Οοπ. [1] Ηἱ. 4ο Οὐ. 
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ἴῃ ἴῃ ρἴοτιυ οὗ ἢἷἰβ ραβῖ, Ὀείοτε ἢϊ5 (4]]}, --- ἃ σὴς ἤθη ἢς πεοάρά 
ΟὨΪΥ ἴο 5ρθᾶῖκ ἴο ὑγοάιοθ αὐνὲ διηοηρ ἢϊ5 ἔθ ϊον-ΠΌ 65, ---- δ Ὧδ 

δίοοα Πίρῇεδι ἴῃ τῆ6 ηδίοη, ἴῃ6 ῥτίηοθ. ΤῊϊβ, ἴῃ [6 Ῥτγορῃεῖ β 

τη ηα, ψνὰ5 ΕἰἴΠῈσ ἴῃ ἴδ6 ἀδγβθ οἱ ἴῃ6 ᾿υᾶάρεβ (Τὰ. 815 12}, οὐ ἴῃ 
ἴῃοβϑ6 οὗ ]εσοροδί 1. ἤδη [ἢ6 Ῥδορὶς ἴοοῖΐς ἃ τεϊτορτδάςε ξἴερ ἴῃ 

ΤΟΙ ρίοῃ ; ΟΥ ἢδ Τοίουβ τΏοσα ᾿Ἰπαἀοδηϊοῖν ἴο ἴῃς ρσοηθγαὶ ῬΟϑ ΠΟἢ 

αἰνγαγβ οσουρίοα ἴῃ [ἢ6 ραϑὶ ὈὉΥ ΕΡἢγαΐῃ, ἃ5 ϑδῇονῃ [ἢ 15 ΠΙΓΏΙ ΘΠ ηρ 
Ἰεδάθτβ {πὸ ]οβῆυα δπᾶ ἴῃ 115 δοκηον]οαροα σαρτγολδου ἰὨχουρἢ- 
ουῖ 115 ΠΙδίοΟΤΥ. ---- Ζάεη ἦς ὀεεαριθ ρεΐν ᾿ἀγοωσὰ Βααὶ, αμαά “Π44}} 

Οη ὡῦδ, οἴ. τοῦ. ἘΕρδἢτγαϊπὶ Ὀδοδπλα σα ΠΥ ΤὨγουρἢ δοςσοριηρ ΒΔ4Δ]- 
ἰΙάθα5, δηα [15 σοῃίδταπαῖηρ ἴῃ6 ῬΌΓΟΥ ἴοττῃ οὗ ἢ15 δαγ θοῦ σαὶ!- 

δίοη. ΤὨΪΒ σοτστυρίοη οάτὴς ἀρουϊ ψ θη, ρἰνίηρ, πο Πεοα ἴο ἴῃς 

ΒΓ 4] σοησ ΡΠ Οἢ 5 οὗ ἴῃ6 Ῥγορβεῖβ, ἴποῪ ἀσδνοιεά τΠποιηβεῖνεβ ἴο 

τὴς τοα] 5ῖ]ς οσβῃρ οὗ Ὑδῆνθἢ ἴῃ δοσοτάδησε ἢ σὶΐα5 θοττονεά 

ἔτοτῃ {ποὶσ Ὁδηδδη 5 περ οΙβ (2155). Ης ἀϊεά, ἴο 411 ᾿ῃηϊθηῖς 

Δηα Ρυχροβθβ, 'ἰἢ 50 δ 85 1ἴἴΐ σοῃοοτηθα ἢΪ5 ρίδοα ἴῃ ἴΠ 6 Ῥτορτοβ5 

οὗ τεϊρίουβ τπουρῃΐ (εἶ. Ῥγ. οὐδ τ Τίμι. 55). Εδοῇ βἴδρ ἴπ (ἢ 15 
ἀἸτοοοη νὰ ἃ 5ἴ6 0 Ὠδᾶγοσ ἀδαϊῃ 85 ἃ παϊΐΐοθῃ. ἘΕΡῃσαϊπι, ἴῃ 

Ἡοβοδβ ἴἴτηθ, Ββαὰ Ὀδδθη αγίηρ ἴοσ ἃ ἰοηρ {ἰπ|δ. Τῆς τηοτηθηϊ οὗ 

δοίυ4] ἀδαίῃ 5 ΠΟῪ ποῖ ἔδτ ἀἰδίδηῖ. ϑυοῇ γᾶ5 δαυν 15γδοὶ δηά 
ἰαῖεσ 1586]. ----Ὡ. “κ4πά ποῖν Ζῴεν εοριδπμέ ἰο εἰμ ΤῊΣ 5τ86] οἵ ἴῃς 
ῬτοΟΡἢ Θ᾽ 5 Ἐπ 6 15 0 Ὀείζου ; ἴἤδΥ, ἴοο, 510 ; ἴῃ ἔδοῖ, [ὭΘΥ σοπίίηαθ 

ἴο 510; ἴῆογ Κααρ ὕρΡ ἴῃ6 πδίοπαὶ! τειτορτοϑϑίοη. Αηά ἴθ ἴῃς 

Ῥτορδδῖ ρῖναβ ἴῃ ἀδίδὶ! [ἢ 6 βδονϑῦαὶ δοίίοηβ ἡ Ὡ]Οἢ σοηϑίϊταςς [ἢ]15 

βίη. Ὑνο αυϊῖ ἀἰϊδίηςϊ οὐ]15 ἀγα πόσα ἰγθαῖθα 845 οὔθ, ἴῃς Βδ4]- 

οὐδε δηὰ [ἢς ἱπηᾶρθ-Ου]ῖ. ---- 4π4] Ζὴεν νιαζε 70» Τλορισείυες »ιοίζεπ 

»οὐἷς “ον 1ἠεῖ»γ τἱγε7γ7} Α5. Θαιὶν ἃ5 ἴῃ ἴῃ 5:4} 16 Γ᾽ Ὀοοὶς οὗ τῇς 

Οονεπδηΐ (Εχ. 247) ἴετα δα δε ρσοιθιοη οὗ ἴῃ6 “ τηοϊΐθη 
Βοάβ." Ιῃ βαϊδῃδβ πὲ (25) ἴῃς ἰαηά σᾶῖης ἴο Ὀς Α1]] οἵ ἰάοἷΞ, 
δῃά, ἴῃ ἴῃς Ἰαῖοσ ἀδγβ οἵ ᾿ϑαΐδῃ, Ἠ6ζεϊκίδῃ (2 Κὶ. 1:85) υπάστοοκ ἴο 
τοοῖ {επὶ ουὐἱ. Τῆς Ὠϊβίοτυ οὗ ἴῃ6 τεϊδοη οὗ [ἢ6 ὑσορῃδίβ δῃὰ 

ΒᾶΡ65 ἴο ἴῃ6 ἱπηᾶρὸ ῬΟΥΒἢΪΡ 15 ἃ τηοβί ᾿Ἰῃηςογοϑιηρ οὴ6. ΤὨϊ5 Ρ495- 

556 15 ΟἹΘ οὗ ἴ[ῃ6 Θαγ!οϑῖ ἴῃ (ἢ Ἰἰοηρ ᾿ἰδῖ οὗ βδυςἢ υἱοσδησθβ.". 1 
8 αἰναγβ ἴο Ὀ6 ΤΕΙ ΘΙ ΡΕΓγοα (Πδΐ ἴῃ6 βἴασρε οὗ ἱπηᾶρὲ ΟΡ ἰῇ 

3 Οὗ. δοῦρε Ε. Μοοτζε, δγίβ. οἡ “ 140] " δηὰ “ [ἀοϊαίτυ δῃὰ Ῥγίπιϊνα Ἐοϊϊσίοη,᾽" 
ΕΔ. “τ46--8: Ῥ. ϑοδοῖς, Οσδίεεμαἐεπε πα Ζαμῥεγισέσεπ δεὶ ἀρ αὐίον Πεδν ἄφγη πᾶ 

ες: δεπασλδαγίεκ ἵΨδέδεγη (1877); Βαυα δίῃ, δέμαέση 5:7, δένε. Κεί. 1. 84, ΔΝΈΚ. 
δ εη:. 204. 
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τὴ6 ἀσνεϊοριηθηϊ οὐ τσαϊιρίοη 15 ἃ ἰαῖαδ οὔθ ᾿ἢ τῆς δ(ταάα 
οὗ τε Ἡδεῦτεν ρῥτορἢεῖς ἰονασαβ ᾿αρα ψΟυβῆΐρ, ἀπα τῃ6 δοῖυδὶ 

᾿ΙβοσΙ Δ] Γοβυ5 οὗ ἴμαΐ δἰτἰτὰαθ, πᾶῪ Ὅ6 σοτϊῃραγοα [Π6 51Π}}18 Ὁ 
ἰδ οὗ [Π6 δαῇ]δϑὶ ατϑοῖς ρὨ]οβορἤοτθ, ἰορεῖθοσ ἢ (ἢς ἰδοῖκ 

οὗ ΔὴΥ βοῇ γ650}15." -- οές σερογαξηρ το 1.617 οτυπ τιοαδ] Ἀδαά- 
ἴὴρ ΓΞ. 4{Π|7 “ υῃάετοιαπάϊηρ,᾽" [{ σεϊαϊηθά, τηυδὲ Ὀ6 υηάοτ- 
βίοοα 85 υϑεα 5βαγοδϑίο δ! γ. 45, ““ δεσοζάϊηρ ἴο {πεῖν ἤρατε," δηά 
ΘΟ ἔανον ἴῃς σεηδοσίηρ δαάοριθα αῦονθ. Οἰδοσ γοδάϊηρβ (0...) 
ΨΔΙῪ ὉὈὰϊ 5]10 Π{]γ. ---- δ», 2λ5᾽ τυογά, αἰ οὗ 1] ἼῊΙ5 15 τῃ6 ροϊηῖ οὗ 

Τοαὶ ἱτηροσχίδῃςθ ; ἴπθγα ἰ5 ποίῃϊηρ αἰνίπα δρουΐ 1; [6 ψΠΟ]6 

ῇδὶγ ἴα Ὠυτηδη  --- 70 σμεῦ Ζὴεν “αν. Ο ΟοαἽ ὩΣ ἰβ ἴο ὃδ 
τεδὰ εἰϊμετ δ8 ἃ ϑιιῤϑιίζαϊε ᾧ ἴῸΓ ὩΠΡ, οἵ ἀΐγθοῖγ Ὀεΐοτα Ὡπρ. ὃ 
ΤΠ ΒΘ ΟΠ8 ΠΟΟΟΒΘΑΙΥ ἴο τηθοῖ ἴὯ6 τεαιγοηθηῖς οὗ “ὮΝ, δηὰ 15 

Ἰυβιδεά ὉΥ τπ6 5ἰπη]αγν οὐ τῆς ἰἸοίϊετς ἰὴ πὸ δηὰ ὨΠΡΚ. 
Οἰδοῖβ τοδοῦ ἴπ6 ϑδατὴα σγοϑυϊς ΟΥ̓ δἱἰονίην ΩΝ ἴο βἰαπα νι ἢ- 
ουὖὐ 8η οὐ͵εοϊ (εἴ. 5. 45); ἐφ. “ἴο βυςἢ ἴον βρεαῖκ"} ψὩ]]ς 

ΟΥΑΙ ΪΥ ἴπ656 ψοσγαβ ἤᾶνα Ὀδδθη οΪοβοῖὶν σοηηδοῖϊεα ψἱἢ 186 [ο]- 

Ἰονίηρ αἶαυθβα: 4.9. “ἴο ἀνθ ἴἢδϑ86 βρθαῖκ τσῆδθη Ψψὴο 5δοσίῆςδ, 

εἴς." 4 οἵ “(ΠΟΥ 54Υ ἴο οὔθ δηοίῃοσ ψῃ}]6 (ΠΟῪ βδοτιῆσε, εἴς.᾽ 55 

ΤῊΪβ βἰδϊεσηθηΐϊ σοησογηϊηρ ἴῃ 6 δϑοσιρίίοη οὗ ἀοἰἴγ ἴο δυγμῆδη ᾿Δη6!]- 

ΨΟΙΚ 15 ἴἢ6 οἰ τηαχ ἴῃ ἴἢ6 ῥσορῃοῖ᾽ 5 τερτοβοηϊδίίοη οὗ ΕΡἤσδϊ πη 5 

515. γαῖ, ἱπάδεϑα, σου] Ὀ6 τηοτα ἢείηουβ "Ὁ ΛΎΜΗ τἢϊ5 (ἢ6 5ἴτο- 

Ῥῇδ εἷοβεβ. ΤΤῇοβα ᾿ἰηϊογργείδιίοηβ ἢ ]οἢ Ἰοΐη ψ ἢ (ἢ15 ᾿ἰη6 ἴῃ οβς 
τηδῖ (ΟἸονν (41}] ἴο 500. ἃ σοϊγθοῖΐ πηἀοτϑίδπάϊηρ οὗ [Π6 ἰορίοαὶ 

βίπιςίατα οὗἨ ἴῃς ρΡίεος. ---- μὰ ἃ 2εοῤίς ταεγίδεῖρρ Ὁ ἀἰξριορις] 

Δ ἰ5 ἱπιροβϑῦϊε. ϑίποα ΠΡ 0 ὉΠ Γυγη βῆ 65 δὴ δα πλιγαῦ]α 
ΤΩΘΔηηΡ, Δηἀ σοτηρ}165 1 (ἢ6 ἀοιηδηάβ οὗ ἴῃ6 τηδάβυτσο, ἰΐ 15 ἴο 

Ὀὲ δοοορῖεα. 7 ὙΤῊϊβ ἰοανεβ ὙΞῚ 85 ἴῆ6 ΟἿΪγ ἰταρτηξηΐ οἱ ἃ Ἷοτ- 
ῬΙεῖα 1ης τεαυϊγίηρ, ἴτας νοτάβ. Τῆς τηδδηϊηρ οἵ [15 ἰαϑὲ [ἴπ6 

τηυϑῖ Ὦανα ὈδΘη Ξυποηγτωοιϑ τὰ [Πδὶ οὗ ἴῃ6 ᾿ἰπθ Ὀερίπηϊηρ ἢ 

ΠΝ. [Ιἢ νίονν οὗ ἴῃς ῥάσα] ]ο 5 ἴῃυ5 τααυϊτοά, δηὰ οἵ 12,1 νϑῆ- 

ἴαχε ἴο βυρρεοὶ ΠΡ Ὁ ΤΙΞῚ ὮΡ. [{ νᾶ ΑΞ ἴῸγ ὩΣ ἴο ἢανε ἀτορρεά 

ουἵ ψΏδη Ὠοῖδ ἰ5 τηδάδ οὗ ἴπ6 βανοῖαὶ ργθοδαϊηρ ψογάβ, δπαϊηρ 1ἢ 

Ὦ". δηά Ὡπ. ; τ ποιίηογο, Ὁ ῥτεσθαδβ ἃ ψοσζά ποῖ αἰβϑι 1] ΑΓ 
ἷπ ἔογπι, ΘΚ. Ῥεγῆαρϑ [π||6ὰ οδῃ Ἀδὰ βαϊά ἴογ [ἢ]5 σοπ͵θοῖατοα, Ὀὰϊ 

4 γνείοκεσ, Ογίδελέσελε σδήεγέεαγε, 11. ττΆ ἴ, 

ἘΦ Μαπὶ οὔ. ἰῆς ρῆγσγαβθβε “23... ... ὉΡΌΞΣΟ 85 ἃ ἰδἴοσ 5 θϑίτυϊες ἴον ἴῃς οτἱρίηδὶ ἰοχῖ. 
Ζ 8ῖ., Βυ]1, Οσ. ᾧἦννε., Νον. ὉδςἊ, 5. Ἐν. δοζβὶ. Ἠϑοῖυ. 
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ΘΟΥΔΙΗΪΥ 85 ΤΟ 845 ῸΣ ἴῃ6 ΤΙΏΔΩΥ οἤοτία ΠΙΓΠοστῖο τδᾶς ἴο τηθοῖ 
τὴς αἰβηου 165 ἰῃ [Π]15 ρᾶβθϑαζθ. ϑοπὶα οὗ ἴῃθϑε δῖ : (1) “186 γῪ 
ΒΔΥ ἴο ΟἿ6 ΔΠΟΙΠΟΓ, 58  ἤσ 615 οὗ τηθῃ, ἰεῖ [Πδ6τὰ [κἴ55, εἴς. ;᾽) 5. 2.2. 

[η6 Δὐϑυσαϊν οὗ 5δογ ἤοϊηρ πΊθῃ δηα ψοσβῃρρίηρ οαῖναβ 5 ἀογι θά. 

(2) “Ὕδοβα δπλοηρ θη ῬὮΟ 58ουὶῆοα, Ἰεῖ [Ὠδτη (155 [ἢ σαῖνοβ," 7 
115 σοηϑίπιοζίοη ὈαϊΏΡ᾽ 51: π}118Γ ἴο [Πμδῖ Του ἴῃ [5. 299 [Ὁ. 217 ΜΙ. οὐ 
1 Κα. το᾽5. [Ιῃ τἢ6 ἰαἴίοσ οδ56, ἴῃ δι ρ 515 γθδῖβ ΡΟ [6 δυβυτγα 

Ἰηνοῖϊνοα 1 Ὠυτηδῃ Ὀδηρ5 ρδυηρ Ὠοϊηᾶρσε ἴο σαϊνθ5. Εν] 5 οοῃ- 

Ὡδοζίοη οὗ ἴΠ656 νοσάβ ψ ἢ ἴῃο56 ρσθοθαϊηρ 15 Ἰηςογοϑίηρ ; ν]Ζ. Φ 

ἐὐέη λέτε τῤεαξ γιφῃ τυἦο, εἴς. ; ςἴ, α͵5ο Κο11᾽5 ἀἰδουβϑίοη. (ου- 

σοσηϊηρ ἴῃ6 ἢχτϑὶ οὗ ἴλ6586 ρξησσαὶ ἱῃηιεγργείδι ουβ, 1ἴ 15 ἴο Ὀ6 5αϊά 
ἴῃδι (4) οδ᾽ίςνγουβῃρ δηα δυγηδῃ 5δουῆοα ΨΟΓΟ Πονοσ σοι ἰηεά ; 
(ὁ) δυϊηδῃ 9δογίῆοα αἰα ποῖ οχιϑῖ ἢ 5γ86] 1ηῈ6}] τυςἢ ἰδῖοσ [ἤδη 

Ἡοβοδ᾽ 8 [ἴπ|6, ᾧ ν!Ζ. ἴπαἱ οὗ ΑἢδΖ ; (2) {818 διτοηδοῦβ ἱη τ σρσγοίδιο 

οτὶρι παϊθα ἢ (5, δηα Π45 ᾿πῆποησεα σοπητηδηϊδίοιβ ὉΡ ἴο τηοάστῃ 
{{π|65; (4) ἴῃς Ῥσορμεῖ σου] Πᾶσαν πᾶνε ἰσθαϊθα Ὠυτηδη 5δοτὶ- 

ἤςσδ 1π ϑυςἢ ἃ δϑῃίϊοη. (οησοσγηΐηρ ἰἢ6 βϑσοηα ᾿ηἰογργείδῃοηῃ, ἰἰ 

Ϊ5 ἴο θὲ 8414 (ῃαὶ (4) ἴῃβ ῥαβϑᾶρεβ οἰϊεαὰ ἂζὰὲ ποῖ δι ϑέδοϊουῃ 

Δηδίορίθβ, ἀηαὰ (δ) ἴδ νειν ἢ 655 οὗ [6 Ἔχργαεββίοῃ, ἴῃς ἰῃῖει- 

Ῥτγεῖεα, 15 νΕΙῪ στοαί. ὃ (οηοοσηίηρ ὈοΙ ΙΠςΕΓρΡσοίδοηβ, ἃ ΤΩΔΥ 

Ὀε 5414 [πα (4) ἢο δαδαϊιδαῖθ 56ῆ86 15 οοηνογοᾷ ; (δ) ἴῇς Ῥᾶγαὶ]- 
16] 15 πὰ, οἰβονῇογα βου ρυΪ]ΟΟ ΒΥ ΟὈβογνοά, 15 ἱσῃοσεὰ ; (ὦ πὲ ἅε- 

τοδηᾶβ οὗ [ἴῃς βἰσορῆῃϊα βἰπιοΐασε τὸ ποῖ τηδὶ (οἴ. Ευδϑη δηά 

Ὀαδτα ; ζ.5.).| -- χὰ σιοη Ζίροίηρ ἐαἦυε5} Α βεσοηά αεἰτουτηβίδη- 

[14] οἶδιιϑε 5: ΠΟΙΥ ῥδᾶγα}]6ὶ ἢ ἴῃ 6 Ρῥσθοθάϊηρ οὔθ. ΕῸΣ νᾶτῖουβ 
Ἰηϊογρτγοίδιοηβ, ὕ.5. ΤῈ ἤδη ψὰβ 4 τοίζθῃ οὗ μοιηᾶρθ οὐ δάοτζγδᾶ- 

ἴίοη, δη4 15 γείοιτεα ἴο ἴῃ ἴῃ οδ56 οἵ κίηρβ (5. 212), δηά, 85 ΠΕΊσϑ, 

4015 (1 Κ. 1τοἱδ 10. 413) 4 ἘΕτοπὶ ἴῃς ᾿αϑὲ ραβϑβδᾶρθ, ψὲ ἰβάσῃ [ἢδι 
ἴΐ νγγᾶβ Ουδίοτηδσυ ἴο 58 [6 Παηά τοναγάς ἴῃ6 160]. ----8. ΖΖεγε- 
,ρνγε τὰσν «λα δὲ ἄἔζο 2.6 νιογρίρρ εἰρμα, απαὶ ἤξε ἐφ ἄδν ἐλαΐ 

φανέν ῥα5:65 ατυα}}] Α τερειοη, ψογὰ ἔοσ ψοσά, οἵ 64" (ν.".), Ὀυϊ 

4 Βδϑῆὶ, Τποοά., [6σ., (αἱἹ., Μίςῃ., ϑίυοῖ, Θοῆγδ,, Ὀπιῦ., Ηἰ,, Ννᾶ., ΒΏΒ. 

ἘΆ, ΑΝ, ΕΝ. Κὶ., Μδσγοῖκ, Μα., Εοβ., Μδυ., Εἰοῆ,, Εν. ϑίπι., Ῥαὰ., Κα., (Βς., 

σΑϑ. Ννε., Νον. 

ΤΠ Βυϊηδῃ 58οτῆςοσ, ν. Κατηρῃδυβοη, 26: Κ͵»λαϊῥις αν, Ἡερσολόμοβγε: 8. ἐσν. 
Κεῖ. ; οτν Μοϊεοἢ- νου ρ, νυν. ατίβ. "" Μοϊδοῦ " ἰη 22. απὰ 58. ᾧ (ί. ον. 

Ι Οἵ. Μασιῖ 5 βυρροϑίίοῃ ἴο (1) οπῇ. ὋΝ ὈΠῸ ὉΤῸΝ 85 ἃ χίοβϑ, ἴῆυς ἰεανίῃρ Π 

ὉῸΝ 2], ἐάδν αγέ τασγίβεςῦ: Οὗ νιέ, 85 ἴῃς οτἱίμαὶ ἰεχὶ ; οὖ (2) ροϊηϊ ὍΛΟΝ, ͵.6. 

ἐδφν αγε “»ιονέζε:, :αογὑβεενς Οὗ Ῥι6". 4 (ΟἹ, ἵν ε, 5 Κ΄. 111. τος. 
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(15 18 ὯὨο τουηά ίοτ οὐ της ᾿ξ ΠΟΙΟ, ἃ5 ἰ5Β ἄοηθ ὉΥ Νονδοκ. 
Τῆς αυδάτυρ]α ἤρατε (οἴ. [86 [ΟἹ] ΩΡ) 15 νΕΤῪ σι Πἰκίηρ. Τθαβα 

1165, ΤΏΟΥΘΟΥΘΙ, ἃῖῈ ἀοιηδηάοα ἴο σοτηρ]εῖα τς 5ἰγαοίυτα οὗ τῃ6 
ΒΌΟΡὨὮΕ. -- Ζιζε 2.6 λα τυλίελ τυλίγίφ τὸ γον τῴε 2λγεσλίημρ- 

7 οο»] ΚΙ. 15. 1η} 41τδτ Ῥς, τ, ὙΠΘ {Πτεβηϊηρ- ἤοοῦ 8 υϑ0.}} Ὁ 
βίδα Οἡ δῇ δι θηο 6 ψῃ ἢ ἴμ6 νη νου ΘΑΒΙΥ 5ίγῖκα (ςξ. 
ι 5. τοῦ (05) 2 5. 24,5 2 (ἢ. 4.).5 Τίς δςοῖϊνε ἴοσῃῃ, ΌΓ ὯΒ᾽, 
18 βδιἰϑίδοίϊοσῃυ, δηά πρεὰ ἢοῖ ὈῈ οὔδηρεὰ ἴο (ἢς ρδϑβϑῖνα (ν.5.). 
-- “πα ἤζε τρισΐε ἥγορε 1016 τοϊπαάστυ) ΠΏ, υϑδεαὰ οὗ ἴῃς νίη- 
ἄονβ οὗ ἤδανθῆ, ἤθησθ σοτθ68 σαΐῃ (Οη. η1 2 Κι. γ5} Μαὶ, 4,419), 
ΟΟΟΟΓΒ 4ἶθο οὗ ἴΠ6 ορεηίηρβ οὗ 4 ἄονε-ςοῖς (15. 6οὖ), οὗ ἴῃ6 δγεβ8 
(Ες. 125); δηά δεζε, οἵ τε χδέεεα ορῤέηίηρ οὐ τυϊοτν ᾿μτουρἢ 
ΜΙ Οἢ 5ΠΊΟ Κα Θϑοᾶροθ. Τῇδ σΟΙΏΡΑΙΒΟῚ 15 Ὠοϊ ουπά εοἰδενῆῃοτο. 

ΤῊς 5βίτορῇθ, ἃ5 ἃ ὙΏΟΪΘ, ἰ5. νΟΙῪ δίγοηρ. ΤὨΪ5 Ῥεορΐς, βδογι βοὴ 

ἴο ἀδιηοῃβ δηά ἰκιἰβϑίηρ σαῖνθβ, 5041} θδοοίης ποιῃίηρ, υ5ῖ ἰκκα τῃς 

οἰουά, τῇς ἄενν, τ[ῃς οΠδῆϊ δηὰ τῆ ϑῃηοκα. ---- 4. “πῶ 1} τας 7, τλέ 

Ζογά τὰ) Οσοώ, τὐλο δγομρλ ἐλεε μῇ , ον» 126 ἐαπά οὗ Ἐργ»2: 1.4.1 

ἀο ῃτοῖ ἰογρεῖ, ἴῃ ἴῃ (Ὠτοαϊθηϊηρ ἴοῖΐαὶ οχιποϊίοη, [πὶ 1 ψὰ5 1 
νῦο Ὀτουρῃς ΤΠ πὶ ἰηῖο δχίβίθποα 845 ἃ πδίΪΐοη. ΕῸΓ οἴδθοσ σοίοι- 

δῆς65 διηοηρ ἴἰμ6 ῥτορῃοῖβ ἴο 6 Εργρίδη τεβϑίάεηςς, οἴ. μ᾽ οὗ 
τι Ατη. 2 χνΑἱ οἷ ΜΙ. 65 15. τοῦ 15, εἰς. ἤζλο ὀγομρσλ ζῴεέ μΡ 5 
(τοῖὰ ὁὅ δῃά (5. (ὅ ἰπβοσγίβ το δά ἀϊτίοηδὶ τηδιθσὶαὶ δῆοσ 2ὼ}) σοά 
(υ.:.). --- “πώ ἃ ροα δεείες »ὸ ζάοις ἐποισεεί πού] ((. ι. 4212 
ΤΠ τθδηϊηρ ὈδΟΟΙΏ65 ΟἸδΑΓΟΥ ἔγοτα [ἢ6 ΡΔΓγ4116] 1ἰη6; 11 15 σοά 

85 5ανίουῦ, ἀδθ νογοσ, τῃδὶ 15 τηϑαηῖ ; 2.5. ἴ5ϑδθὶ Ὧδ5 τγϑοεϊνοά 

ὯΟ ἔδνοιβ ἴτοϊῃ ΔὴΥ οἷδε ροά. [1 ΙΏΔΥῪ οΐ Ὧ6 δϑϑιτηθα (παῖ 
Ηροβοδ Ὀεϊϊονθά 1η ἴῃς οχἰϑίθησα οἵ οὐγ οὔς σοά. Αἵ 8ἃ}]} ἐνεηῖβ, 

115 δχργοϑϑίοη ἄοθβ ποῖ 5ῇοΥ" ἴῃ]15. Ηδ ϑάγϑ, ἤοψόνοσ, ταὶ ὩῸ 
οἴμοι ροά ἢδ45 Ἔχοιϊθα ἢ5 ρονοῦ οὐ Ὀεἢδὶ οὐὨ [15γδεϊ. ---- δον» λᾶς 
ζὴεγέ δέέη ὦ ταυϊο7 Ἔχε γι] Α ῥοαῖς ρδσγδ] δὶ οἵ ἴῃς ῥγεςβεάϊηρ 

Ἰ1π6.---ὅ. 2, τοας 7 τυὴο «ἠεῤῥεγάεα “σε ἐπὶ 2: τοϊδαδγηιες 95 ΤῊΪ5 
τεδαϊηρ (ΟἸ]ονβ (Ὁ δηὰ “Ὁ (νυ.5.). Ζ2ἐτυας 7 τολο ξηετῖν ἐἀεε (εἴ. Ατὰ. 47 
15. ς85 ΝᾺ. 1ὖ Ρ5. 73} 1443) ἰδ ἃ ΠΟΙ Π]ΟΏ ΘΧΡΓΕΞΒΙΟῊ -Ξ 5ΠΟΥ [ἌΝΟΣ, 
εἴ. Ρ5. τὸ; υῖ 115 α5ὲ οὗ ϑ5γδοὶ ἴπ ἴῃς ῥγεσεαϊηρ ᾿ἴπε βθθιὴβ ἴο 

56 ν [15 5! Πρ ομδηρε οὗ ἰοχί. ΤῊΪϊβ, ἴοο, βθϑῖῺβ ἴο Ὀ6 ΡΓΘΞῸΡ- 

Ροβεά ἴῃ ν.. Νονδοὶς δ᾽ϊοννβ 7 ζημεῖν Ζἦεέ ἴο τετηδίῃ ἰῃ [15 11Π6, 

4 (. Νον. “γοῖ. 1. 232; Βεης. “4γελ. 2ο; 28. 1. οο; 58. 820 
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δη ΞΌΡΡ] 165, ἴοσ [6 βακε οὗ ἴῆ6 ῥδγδὶ]εὶ, 7 σἀεῤλφγαφα ζάέε, αἵ ἴῃς 
Ὀαρϊηηΐηρ οὗ ἴῃς πεχί Ἰἴη6. ---- 7ᾳ. ζε Ὡηά οὐ ἀγορά ((. Ἀι. 8}, 
ΓΝ Σ, ἀγορά, οασυγα ΟὨΪΥ Βοσα (0.1.). --- θ. (3 τυλφη τὰξν 74, 
γάεν Μέρα ἐιεριφείνες γε] ΤῊΪΒ τεδάϊηρ σοπμηθοῖβ Ὁ13 (ίοτ 105) 

ψ τῆ τη6 ρτοοδαϊηρ νετῦ, 45 ἃ 5: γηρτῃοηϊης ἰηβηϊνα δβοϊαῖθ. 50 
Ὀουηΐθουβ να ἴΠ6 ΒΌΡΡΙΥ ατηϊδῃεα τηδΐὶ Ιϑγδοὶ, δ" πουρῇ Π]Πησ 

Εἰ 561 ἴο τ[Π6 111, [8116 ἃ ἴο γεοορηϊζα ἴῃ6 βϑουσζοα οὗ ἴῃς ΞΌΡΡΙΥ 

(25 ,αἾ τοὶ; εἴ. Πι. 81:5 421 ,,,γ6 18, ΤῊΪΒ 5 ΘΧΡΓΟΒβΘα τηοβί 
Ρδι ΘΕ Α ΠΥ ἴῃ τἢ6 ποχί ᾿ἰπε : 454] “λον ἀσαγέ τυας ίεα τ, εοπ- 

σεφωερλίν τὰφν ,ογροῦ ψιφ] ΤὨβ Ὠἰβίογυ 15 ἴῃυ5 δρὶτοτηϊζοα οἵ 186 

ΘΥ]] τοϑυ 5 ψῃϊοἢ οὔἴδη ον το Ῥτοβροιτῖ ; " οἴ. 85 15. τη}. 
--Ἴ. Απά :-ο 7 τοὴϊ δε ἐο ἥὔορι ἄᾷε α ἄοη] Ββδοδυβα [ΠΘΥ μαναὰ 
[ογροϊΐθῃ τὴρ ἴῃ [6 ῥγίἀε οὗ {πεῖγ Ποατῖ, 1 Ψ1Π] ἴγθαΐῖ ΘΙ 85 
ἃ Ἰίοῃ ἰγοαῖβ ἢΪ8 ῬΓΘΥῪ; οἷ, ῸΣ ἃ ϑ᾽πΊ}}1Ὶ Ἐχργεββίοῃ, οἤ, ϑοῖηα 

ῬΙοίοσ ἴο τεηάοσ 7 ἄσυε δεέεοριξ, νι τοίθγεησςβ ἴο ἰῃ6 ἔδοὶ ἴμδῖ 

[86 Ρυηίϑῃπηθηῖ ἢδ5 δἰγεδάγ ὈῬθθη ἰηβίοϊεά (75), θὰϊ 65. Πᾶ8 ἴδε 
[αΐαγτα : τἢ6 ᾿πηρογίθδος ἢ ἂν σοηβθουξνα ΠΊΔΥ͂ Ξξξ ργορῃεῖς 

Ροτγίδοϊ, οὐ [6 ψογὰ τᾶν Ὀ6 Ροϊηϊβα (0.5.) ΤΠ. - Φίζε α ἐξοῤ- 
ἀγα ὁ" δε ταν ἐο 4455γγι47 1 ὝΙ 15 ροϊῃίεα 85 ἴῃ 21 π 7, Ὑδῃνθῖ 

5 Σορσαβοηϊθα 85 σοῃσθαὶθα ΡΟ (ἢ6 ΝΑΥ, Γαδαν ἴο 1} ΟΥ ᾿δὰΡ 
ὍΡΟΣ Ὁ (εἴ. 6. Ὁ, Ὀὰΐ τῆ ]5. 15 ἀουδίδι 1) [6 Ῥαβϑίηρ ἰγάνεῖϊοσ. ὃ 

Αοοοτάϊηρ ἴο (35. δηὰ Ἐ), βοιηςὲ Μβ85. δηά οετγίδίη εἀϊοηβ οὗ [ἢ6 
Ηδῦτεν ΒΙΌΪ]6 (ν.2.), τῆς νογὰ Ἑῃουϊὰ θὲ ροϊηϊοὰ Ἔν, δπὰ Ὁς 
ΤΕΠοΙΟΩ͂ “ ἴο Αϑϑγτίδ. || ΟΠογποἾΒ ΟὈ] οἴ οη ἴο [ἢ]15 ἰΣ8ηῃ5] Δ! !ΊΟη, 

τηαῖ “16 Ρχορμδῖ 845 ἢον ἴο 64] νι ἴῃς αἀἴφθαβα 1156]{, ποὶ σι 
ἃ ΤΏΘΓΙΘΟ 5ΥΠΩΡίοΟτΩ,᾽᾽ 56 ὨΔΓΑΪΥ ἴο τηθεῖ ἴΠ6 456. ΠΏ “ οἡ τὴ6 

ἍΑΥ ἴο ΑΞ5Υ714 ᾿᾽ ΤΩΔΥ Ὀ6 Πσοϊηραῖοα [ἢ6 ΠΊΟΤΟ σοτϊῃτηοη ἰγοδῖϊτηθηῖ 

οὗ πῶϑῦ ὙΠ (65). ΤΠ 5βἰτοηροϑβί δγριπιθηΐ ἔοσ ᾿τοδῦηρ ὙΝ 5 ἃ 

νΟΙΌ 15 [6 ρδγδ] 6] 151; Ὁσϊ (.5.} ἴῃ 6 τηθδηΐϊηρ τεαυϊγεα Πόσα 5 

ΒΑταΪγ ἴο Ῥὲ ἀετίνεα ἔτοιῃ “ἼΦ, δῃᾷ Ὀεβιάθβ, Ὁ (ν.5) βθοῖὴβ ἴο 
τοαυΐγα βοπιθίῃίπρ τηοσο ἀδῆηϊίξε ἴμᾶη ὙΠ θυ. --- 8. 7 τυἱζ μὰ 
τορι ἥλονι ἄξε α δεα» γοδδεα 97 ἐξς γοι»9} ΟἿ, 1.8. 3} 2 5. τη. -- 

“6 το Κκαν τὰς εηποίοσγε ο7 ζεῖ» ἀεαγε 1.6. [Ὡς Ὀγοδϑῖ. --- “μή 
,λεγε 7 τοῦ ξυοι» ζἦφρε πἔξε αὶ ἤομ] υ.5. ἴον ἴῃς νατίουβϑ 5ιυρραβ- 
τἰοη5 ἔογτ (58. Εν ἀοητν [Π6 ᾿ἰπ6 νγ5 ἰτεαϊθα Ὀγ (ὅ κα ἴῃς (οἸ] ον ηρ 

5 μαι οτῇ. δ ἃ5 ἃ ρῖοβϑ. Τ ΟἿ, Οἰεβοῦτεςοδι δπὰ ἢ πῇ ἐν Ζος. 
τ 580 ΟΑΞ5. 1. Ρ. 3ος, ποῖς 4. ᾧ 80 ἔν., Ηα., δίπι., Ῥαυ., Κα., ΟΥ., σΑϑ. 

Ι| 8ὃο ϑδίυοκ, Ηἰ., Νν ε., Καὶ. Νον., Οεἰῖ. ; οἵ. ἀ6 Κοβϑί'β Μ55. (16). 
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1106, “ δΔηὰ ᾿Ιοῃ5 5.41} ἄδνουγ [πο πὰ,᾽᾽ [ἢ6 ῬΘΙβοηδὶ “1 Ῥεΐηρ δῦδῃ- 

ἀοηεά. --- λέ τοί δεατές “σα» ἐλερι} Α οἰγουτηβίδητ αὶ οἰδιβα. --- 
9. 7 α»2 τὰν αδείγμεδοη, Ο 7ογαεί, Υα, τοσ ἧς τὰν ἀεί 2) ΤὨϊ5 
Τοδαϊηρ 15 ραϊηθαὰ ὈΥ ἴνο 5] 10 σμδηροϑ ἴῃ ἴῃς ἴεχί (Ψ.5.). ἽΣΠΣ 
ΤΩΔΥ Ὧδ Ροϊηϊξα 50 8ἃ5 ἴο 6 ΤΙαΔα 85 ρετίεοϊ 24 τηᾶϑο. “ἢθ ἢδ5 

ἀεδιτογεα [πε 6 ̓"; " οὐ ρεγίεοϊ τϑίῖ 85. “1 ἢανε ἀεδβισογβα (ἢ 66,᾽" ΟΥ 

“1Ἰ ἀδβίσου ἴΠ6 6. 7 ἴ [85 αἷϑοὸ Ῥδθὴ ἴδίκθδῃ 85 ἃ ποῦῃ σῇ δὰ 

Ῥοῖβοῃ 5ΠΠχ “ (Υ ἀδδίπιοιίοη Ξξ ἴπου μαϑὶ ἀδϑιτογθα {Πγ5ε], [ οΥ 

ΜΠ (ἢ6 [ΟἸ]ονηρ "5 85 ἃ τοηηδηΐῖ οἵ ἴΞοκ (οἵ. Νονδοῖκ), “1 δι 

[ΠΥ ἀεσδιτιςΠοη.᾽ 5111 Δηοίμοσ στοὺρ οὗἁ ἱηϊοσργείουβ ἤανα τηδάς 
τῆς (ΟἸ]ονηρ οἰαιιϑα ἴῃς βυ ]6ςΐ ; ὃ ν!Ζ. “1 [45 ἀδϑίγογεα τἢ66, (Πδΐ 

((οα γι) ἀραϊηδὶ της, οἷς. (ν.2.). Ασςοοσγάϊηρ ἴο ΚιτηοΝὶ 1ἴ 15 

ἴῃς οαἰΐ νῆϊο ἢ 85 ντουρῃι [6 ἀεοίσασποη. Ὄροη ἴῃς ψῃοΐο, ἴῃς 

181 ῬὈΘΙΒΟῚ 15 ἴο Ὀδ6 ῥγοίοιτθα 85 σοῃς πυϊηρ [6 ῬΟΙΒΟῚ Αἰγεδαγ ἴῃ 

056. Τῆς Ρεοτγίδοϊ 15 ὑρσορῃείῖίςο. Τῆδ Ἰορίοδὶ τοι οηϑ ἢ οὗ 1 }5 

Οἰαιιϑ6 5 ἴῃ οΟἶδαῦ : ἤδη 1 ἀσβΓΟΥ (Π66, 85 ἴ δ πον δροιΐ ἴο 

ἄο, ψῇο ἤδη 15 ἴο 6 ἰῇγν μεὶρὺ (ἢ ἴου 3; Ὁ.5.). 3 ταῦ ὃὉς 
ἴακθϑη (Ὁ.5.) (ῸΥ "335, ΟΓΥἮ ἃ5 ἴῃ 6 Ῥαγίοἷς οὗ δϑβενοσζαίίοη, γε, ζάδη, 

(Ὁ δηὰ ὁ6 ἃσγε 50 οἰδᾶσ οἡ [ἢ 5 γεδάϊηρ ἴῃμδὶ γα τ  ποί ἀουι 11.} 

Οεῖ}5 Ροϊημηρ ἩΠηῦ, “ΤΥ Ὠεῖρεν," ἄοος ποῖ δῇδεοις τῆ 56ῆβδ. 
5 τὸ. “1 ἴῆ6 σάρδοῖν οὔ οὐ “Ἷ1ἢῃ ἴῃς σμασδοῖοσ οὗ," τὴ6 50- δ᾽ ]Ἱδὰ 5 

ἐςσεπῆας. ἢ Ἐν Α]α᾽ 5 ἰγδῃβϑιδίίοη, “ ἴ[ἢαὶ ([Π0.) ἴο πηθ, (2.4. ἴο (ὮΥ 

ΠΕΙ͂Ρ ") Ὀεοοτηαβὶ υπίδιτἢΐι] ᾿ (1[Π 656 Ἰαδὲ νψοτάς ἴο Ὀ6 Ξυρρ] οα, ἴῃς 
ΔὈταρίη685 Ὀοίηρ δἰ υϊεά ἴο τῃς “Ἰαδοσίηρ νοῖςθ, ἰηϊετγυριςα ὉῪ 

5005), 15 Δῃ ᾿ηϊογοϑίίηρ θυ ᾿ηεἤξοϊυαὶ οἤοτί ἰονναγὰ ἴῃ6 τγεοοη- 
βίγυοτοη οὗ [ἢ5 βοῃΐθῃηςθ. Τὴθ νϑῖβθ, ἃ5 γεδὰ ἃῦονε, 15. 5: ΠΟΥ 

ἴῃ δοοοῖά ψ ἢ ([Π6 σοπίοχι. ἯΏΟ 15 ἴο 6]Ρ ἴμεςε ἢ (οἴ. Εχ. 18": 
ίογ ἴπΠ6 ἀοά οἵ τὴν ἰδίῃοσ νγᾶβ ΤΥ ἢ αΙρ, 11ἰ. ννᾶ8 22: ΟΥ ὧς τὴν ἢε]ρ). 

Νο οῃϑβ.---10. ἤάεγε τς τὰν ξίμρ που ἢ Ἐξκδάϊηρ πὴ ἴῸσ Ἐπ 
(υ...). 5". ΠΕ τϑηάοσιηρβ, “1 Ψ}1]1 Ὀ6 τὰν Κίπρ,᾿ {1 “γος ἴο τὴν 
Κίηρ," {1 ἀο ποῖ δοοοζγὰ νι πνῆδὶ ἐο ον. ΤῊΣ πχυσϑίίοη ς4]}}5 ἴοσ 

ἃ Ὡδραῖϊνα ΔΗΒΜΟΓ; [ἢ 5, Πογαν , ἄοθϑ ἢοΐ τηθδη [(ἢδὶ [5Γ86]}5 

5 (Δ]., ΟΠα., ΟΑΞΚ. 13, Βαυοσ, Νον., Οοἱ., ΗΔ. 1 Ηὰ, 

ὁ Ηἰ., Εν. δίγωη., Κα, Οὐ., ΕΝ. 
Ι τ. (4.52. 3ἃ 5εσ. Ν. 260 (.) ροἰπίβ ουἱ ἰῃ ἀδίαϊ! ἰῃς αἰ βίου 165 οὗὨ 1158 ραββαγψε, 

Δηα ἰΓΔΠ5]Α 65: “ὙΠου τί ἀεϑίγογεα, Ο 15γδεῖ, ίοτ ψν8ο ἰ5 ἴπεγε ἃ5 [Υ ἢ Ιρ Ὁ" 
4 ((. ες. ου 5. 3503. δ ΩΡ, Ῥοοοοκο, Εν. Ηἰ., Ηά., Ρυ., Κα., ΟΥ., δὲ αἱ. 
Ἡ Ομ]. . Ὦ Μα, 
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Κιηρβ ἢᾶνα Ῥᾳβϑθα ἄνναν, [παἴ Κίηρϑθ 0 ἸΟΏΡΘΓΙ 511 ᾧροὴ [6 ἰῇγοηδ ; 
Ὀυϊ ταῖμογ ἴῃδὶ [ΠΟΥ ἀγα ρονοσίθ85 ἴο ἢ6]ρΡ. Οἡ ΧΠῸΝ, τ... -- Ζλα 
ἀφ »πᾶγ ταὺε {ε4] ΤῊΪ5 15 ἴο Ὀ6 οἰοβεὶν σοηηδοϊοα νἱἢ ἴμ6 ῥτα- 

οδαϊηρ, δηά οἷοβθϑ ἴῃ 6 ἢτβὶ ἴηὴ6. Τῆς δοοθηϊυδίίοη ἴῃ ΟΣ ἰς 

ΤΟΊ. --- Οὗ αὐ τᾶν 2γίπεες ζλαὐ ἐλεν ν»"αν γί ζάεε 9) ΤὨϊ5 Ἰϊης, 
(ο]]ονίηρ Ηουΐϑιμα (Ὁ7..5.), 15 [6 ροεῖϊς δαυϊναϊεηΐ οὗ ἴῃς ργεςσδάϊηρ, 

ταδιοίηρ ἴἴ ἴῃ ἜΝΘΥῪ ῬΑγ ΠΟ υΪΑΓ. --- Ζάοσε 97 τυλονι ἕλοι λα σαΐά ] 
Αἱ αἰβογοηΐϊ {π|65 1η ἴῃ 6 Ὠἰδίοτγ οὗ ἴῃς ποτίμοτη κιηράοιῃ ΨὭΘη δ 

ἀγηδϑίϊοβ σα οϑίδ Ὁ] ]5ῃ66.5 --- Οἵνέ »Φ ξίηρς σπαᾶ 2γίπεσε} ΟἾΒΟΣ 
Ῥᾶββαροβ ἴῃ ΜΏΙΟΙ Ηόοδβεᾶ τγοίεσβ ἴο ἴῃς Κίηρβ ἂῖὸ γ5 5 8510 τοὔ 5. Ὁ 
- 11. 7 κίνε ζλεέ ξίμιρε ἐπ γι} σηρ67} Τῆς ἱπιροτέεοϊ ἤεσα 15 ἔτο- 
αυδηϊδίινε [ἢ 50 ὰσ 85 1ΐἴ σοδῖθϑ ἴο ἴῃς ραβῖ ; δυῖΐῖ [ἢ ΠΙΒΙΟΤΥ ἰ5 

5111 ἴῃ Ῥτόρταεβ8. -- 454 7 Ἰσζε ζὰορε σιυα»} ἐπ μιν τυγαζλ] Τδε 
Ὠϊβίοσυ οὗ τῆ6 πουΐμοση αἀγηδϑίϊθβ Ὧδ5 ὈδΘη οἠδ ἴῃ6 ΟὨΪΥ ΙΠίοσρσε- 

ἰδιίοη οὗ νηϊςἢ τσὶ τηθδῃ αἰνίης ἀρ] Αθογο. [15τ846]᾽5 ἜἘχρεστηθηῖ 

᾿δά φῬσγονδὴ ἴο ὃὈ6 ἃ (δἰϊπγο. “Ἰηάυϊρεοα 56]1{-ν}}} Ὀγουρῶϊ ἢ 11 
115 οὐσῃῃ ῬυΠἰΒὨπηΘηΐ, -- Ββατἀθηίηρ οὗ ἴῃς ᾿δατῖ ἴ δροβίδδυ. Τῆυβ 

ΟἿΓ ραββᾶρδ 5661Ὼ5 ἴο τηεάϊαϊς Ὀεΐννθθη τἴἢ6 ἵνὸ ἀϊδετγθηΐϊ νίεννβ οὗ 
7ετοροδιβ δεῖ ργοϑθηϊεα ἴῃ αἰ δηά 1 Καὶ, εἰϑϑ ΤἸῃ οἣδ β86ῆ56 
δον ἢ ἦ γανο᾽ ; ἴῃ δῃοίμοσ 6 “ρᾶνα ποῖ. "ὦ 

1, 37 ΞΞ φμμσε, 2 ΞΞ φμαπαΐρ, ἴὰ ἐχρτεββίοῃϑβ οἵ εἶπε; ΟΚ. 164 .,; Κὅ. 401 ξ-". 

Τῆς ἰηΐ, βοτὰ τοίοτβ ἴο ἰδ ραϑῖ; Κα, 216. --- ΓΓἋ] Ἐογ ἔογπι, οὗ. πσπ, 10. α51; 
Ι,ΔὯσ. ΒΛ 113; Κῦ. 11. ἱ,. Ρ. 68; 514. δτουό; Βαιῆ, λ:8. 76; Ἐπ.δ Ὁ. 384: 
Νὅ. Μαρκα, γάρ. Ρ. 116. (ορπαῖς ννοτὰβ ἅγε : Αγϑῖμ. ΝΠ ΞΞ ἡγερεῤέδηρ ; 

ΑτδΌ. γὸ Ξε ἐνενιδίἑτιρ, ὉΣᾺ ΞΞ {6770}, 76. 4933. --- ὃ. γ.ῦ.»} ΑἸ ΒουΡἢ 5ερ- 

δτδϊεὰ ἔγοτῃ 1 ὉΥ πτΡ, ἴῃ οτος οὗ 1 τεα]ν σοπίπιαβ ; Η. 24, 36; Κῦ. 368 4. --- 

85,5] ΜΈ τοῆςχ, ἔοτος, Κὅ. 28; ΟΚ. 135 . -- 205] Ετοτι 0) τξ δον οϑ, 

δηος Ὁ - γιολίορε ρεϑίαί, νεοζορε ἑνιαρ. το Ὀ))2 2) 80 ΞΔ; οἱ ἔογιι, ΟΚ. οἱ ε; 

Ἐν.8 Ὁ». 64ς. Ἐὸοτ βίσηῖϊασ ἰπιεγοδηρεβ οὗ 3 δῃὰ Ὁ, Κῦ. 320 ὁ. --- Ὅ)21}} Οἱ ἃ. ἢ. 
ἴῃ 3, ΟΚ. 93 ἐέ. --- “53] Οὐ, 5; ρεγῆδρβ ἀν τοίετγηρ ἴο “500, οὗ 05, τείεσ- 
τίηρ ἴο ὃν», βῃουϊὰ Ὀς δἀοριεᾷ (ν.5.). -- 055] Ἐπσίετϑ Ἰορίο δ! ἴο προ, Ὀυϊ 

δτδτωτηδιοα! ἴο ὙΣ;; Κα. 249 ἡ. --τ ὉΝ ΩΝ] Εοῦ οδθ68 ἰπ νι ο ἢ ὍΝ ἰδ υϑοὰ 

ΔΟΞοΪαϊεῖγ, 1.5. νῆουϊ 8δῃ Οὐ]., εἴ, Οη. 48 Εχ. 193, --- 21] Ἐχρ]αϊπεὰ ὉΥ͂ 

ΟΚ. 128 85 ἃ ρεῃ. οὗἉ ρέρμς, ΌΥ ΚΟ. 337 α΄ ἃ8 Δὴ δρροίτοπδὶ ρεη.; Ὀυῖ ν.:. 

--- 8. 0 Ὸ] Οπ βυδοτάϊηδίίοη οὗ ρῖςρ., ΟΚ. 120 σ᾿; ἱἰγεαϊεα 85 ρῖςρ. εἶτς. εἰ. 

ὉΥ Κῦ. 412 «. --- 4. τῶν] [ἀϊ τῷ ψἰ τὲ τεπιοναὶ οὗ; οἵ, 2 5. 73 Ρς. 1883 

Φ ΜΜαγῖϊ οπι. [ἢ 5 δηὰ [οἱϊ. οἴδιιϑο ἃ5 ἃ βὶοβϑϑ. 

Τ Οη ἴῃς τεϊδιίοη οὗ σ 5. 8δ΄. α5 ἰῃς Ὀα5ἰ5 οἵ (ἷ5, οὗ, 5611, δεν ἄσε, 11. χὃς. 

Τ ΟὨς. ἐπ ἦσο. 
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Ϊ5. 4,455. ἢ 648, Οπ ἴδε οὐδοϊεῖς επάϊηρ "- (εἶ, 52), οἴ, ΟΚ. 90 "-.--- 
δ. ΤΊΣ Κ5. ΟἿΪΥ Βεζγε; ρ]. ἱπίεβ.; ΟΚ. 1246; Κό. 3486. --Θ. ΡΛ] Με ῖ- 
04] πουῃ -Ξ- ἱπί.; Κῦ. 233 αἱ --- 922} 0 σοπβ. τηδῖκϑ δροάοβίβ, ἰῃ οοῃιϊπυδιίίοι 
οὗ δὴ ἰηί. οβῖς.; Κδ. 166 . --- 2} Οπ -. ἴῃ 5βἰαϊϊνε νῦ., ΟΚ. 43 α. -- 7. νὉ3] 
Οπ ροεῖϊοδ! ίοττω, ΟΚ. 103 Ζ. -- 8. 21] Οὰ δϑεοηάοι, οἵ. ΟΚ. 1224; Κῦ. 347 4, 

διὰ 253 5; εο»γα, Ἐπ. ὃ 1ς α. -- Ν)25] ΟἿ, Αβεγτ. ἐαδδιι, ΑτδΌ. Ἴ 

6. 8.ν. 93; Επηδη, ΖΩ͂. ΧΙΝΙ. 112; Ἡοπιτεὶ, «σδεσεζλ ες, ,8ὅ (᾿ -- 

9. ,23] Οπ 115 ἰπποϊΐοῃ 85 σοπῃεοίίηρ ῥτοῖβϑὶβ δηὰ δροὰ,, οἰ. Κὅ. 4ῖς ἢ --- 2] 
ΞΞ '; οὔ ςοπἔυβοῃ οὗ 2 δῃὰ στ, Κῦ. 330 »:. --- 10. κιον] Ἐδηάετβ ᾳυσβιϊοη 
τηοτα νἱνὰ ; ΟΚ, 1το7; Κὅ. 353 :.--. 150] Οἱ ἐγεαυθῃου οὗὨ οοἸ]εςὶνα 
υϑδαρε, ΟΚ. 123; Κὅ. 254. --- ΠΡ] ΤΒε ἱπιρί. υὶϊ βἰμαρὶς ἡ ἴο Ἔχργεββ ἴδε 
[τεᾳυεδηϊδιῖνε Ἰάςα, 

8 18. ἘΡΕσαΐπὶ οοπαθημηθὰ 0 Β)001. 1.15.5, ἘΤΡΉΓΑΙ 5. 51 
5. οοιῃρίεῖα ; Ἰυαάρτηδηΐ δρργοδοῦθθ, Ὀυϊ μ6 ἰβ Ὁηρτερασγεὰᾶ ; ἢ6 

σδηηοῖ Ἔβοᾶρ6 ἔτοπι ἴῃς οΔἰδιν τ ]οἢ 15 Ὀδατηρ ἀονῃ ὑρο ἢ. 

5Π4111, ποῦν, Γοϑοῦθ Ὠϊπὶ ἔσο ἴἢ15 σογίδίη ἀθαῖῃ  Νο! ἰϊ ἰ5 ἴοο 

αὶ ; ἰοῖ 51.60}᾽5 ὈΙαριιθ5 διίδοῖκ ἢϊπη. 1 1} Ὧο τῆογε ϑῇον Ἵοιῃ- 

Ῥαϑϑίοῃ. Τὸ ΕΡἢγαδίπ), δου ρῃ μογεϊοίοτε ἐπα τι], Δ οαϑὶ νὶηα 

Ψ11 Πρ ἀστουρηϊ δηα ἀθδίῃ ; 411} ργθοίουβ 1] ὴρ59 5}.4}} 6 οδτιτιθὰ 

ΑΑΥ ΟΥ̓ ἴῃ ἰοσεῖρῃ ἱηνδάθσ. ϑαπΊδγία τουδὶ βυβον ἴἢ6 σοηθε- 
αυθδηςσοβ οὗ τοῦθ] Ἰοὴ ἀραϊηδί Ὑδῆνεἢ, νἱΖ., σϑυοτὰ δηᾶ δοστῖθ]α 

ἀεκιπιςοῃ. 

ΤῊΪ5 βεοϊϊοῃ Ὀδᾶγβ 411 [6 τιλκα οὗ ὉΠ|, δηα 18 ἰδίζθη 88 ἃ βορδζγαῖςε 
δά άτεβα ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ταοάσφγῃ σοτηπηεηϊδίοτβ (ἐφ. ἣν ε., Νον,., Ματίῖ). ὅϑοῦιθ, ου 

ἴἢῆε οἴπεοντ Βαπά, σοπποοὶ ἰδ οἰοβοῖν ἢ 132}: (Εν,., ΟΥ., (Βς., ΟΑ5.). 1 ἰ5 

ἴγαε [6 σοηοτγαὶ 5300) 6 οὶ 15 {π6 βαπιθ, Ὀυϊΐ, δἴτεσ αἱ, ἢ 15 15 [ἢς ϑυδ)εςῖ οὗ ἴδε 

διεαῖεν ρογίίοῃ οὗ ἰδῆς Ὀοοὶς. ὙΠετε ᾶγα ἔουγ βΒίσορἢῃε8 οἵ ἰτἰτηεῖοῦ τηονοτηθηῖ, 
ἢ 6 Ἑ ς Ἐ6. κα ᾿ἴἰπε8. Τῆς εἰερίας τπηδαβυζε 18 ΞΟ ΡΥ τπδυκεὰ; ψὮ]]ς 

ἴπ βδἴίτορῃς 4 ἴῃς αϊπιεῖον 18 δάορίεαἀ ἔοτ ἴμ6 ρύγροβε οὗ δἀαρίαϊϊΐοπ ἴο ἴῃς 

τοττῖ]ς σοηϊεηΐ οὗ ἴἢε ροεῖωῃ ϑίγορῃε 1 δῃποιποοβ ἴῃς εηά, ἴῃς Ἰυάρπιεηῖ, 
δηὰ ἴδε οοἰϊαρβε οὗ ἴϑγαἊεὶ. ϑίγορδε 2 ρίοΐυγοϑβ ἃ τη οι ὨΔΙΥῪ τοσοηΒ᾽ ἀοταοῦ, 

Ψ ὨΙΟἢ τα5}}15 ἴῃ ἃ ταδῃῃουησοιηθηΐϊ ταογὰ αἰγεία! [ἤδη Ὀεΐογαε. δϑίτορδε 3 ρα 

ἴῃς πιδίϊεν ἰῃ ἃ τποζε ὄἽχδοῖ ἔογμι, ἀσβιίγυςτοη ὉΥ ἀτουρσμῖ, ΌὈΥ ἔοτεῖμψη ἱηναβίοῃ. 

ϑιγορῆς 4 εἐχρ]αΐῃβ {παῖ ἰΐ 18 ου δοοουπὶ οὗ 153γ86}᾽5 5ὶπ, νὶζΖ. τεθε!οη, [Παῖ ἴῃς 
βινογὰ δῃὰ ννδὺ νν}}} υἱοῖ ἴθ πὰ οὐἱ οὗ οχιβίθηςα. 

12. γΥ} (ὦ συστροφὴν (ταἰκεη 85 οὗ]. οὗ πῦν, ν.11). --- 18, νυ} Νονν. ΝῈΠῈ 
(8ο Μαπὶλ). ---- στ νὸ 12] (δ υἱός σον ὁ φρόνιμος; ὁ ταυβὲ Ὀ6 οοττεοιϊεά ἴο οὐ (50 
Οδρρε]]υβ, ϑο ΒΒ] απο, Νο].; οἰ, Οεἷ., ψτ᾿ἣο αἷξο οπι. σον). ὁ5 ἱπίεγργεῖβ ἴῃς οἰδυβα 

8ἃ5 οδιιϑ8. --- ΠΡ») 65 ομι. γ;; ἢ, ΘΈ -ῷ ΠΡ 15 (50 α͵8ο 5. ῇοΐζ, ϑεῦ., αα.(})).- 
2Ὁ 
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Οοτὶ (727. ἀπά 3; ι.}, Γ}9 (8ο Οτ., Νον,., Μαγιῖ). Οεῖ, γῦ3.»». Ηδαΐ. ":. 
-- ἼὯ»"] Οτ΄ο γ2}»ν, --τ Ἴ2ΦΌ23] ΟΦ ἐν συντριβῇ -Ξ Ἔ  ἐ» εονίγεορε, ὈΟΛᾺ ἸἸζεταὶ ος 

εἰγτμοϊορίοαὶ τεπάεγίηρβ. Οτ. δῃὰ Νον. 303. ΗΔ]. ὈΡΌ3.---Ὁ2)2} Ἐ, Λἴο- 

γωρε ἐμογμῦι. Οὐ, ἰγβῆβροβεβ ἴο ργεοεὰς δὉ (οἷ, 2 Κὶ. 195). Νον,. οἱμ. --- 
14, ΟἿΟΝ] (ὃ ῥύσομαι καὶ, “Ῥεταρβ (Ὁ τεδὰ Ὁ 88 1" (Νο].). --- μῇΊ Ἐσεδά, 
ψ ἢ Ὁ, πλνκ (50 Οτ.); ᾿Α.» Σ. ἔσομαι; Θ. καὶ ἔσται; 80 ὦ. Ἐ ἐγ. ---α Ὑ 2] 
Μδϑδῃν ςοὐἀά. οὗ ἀς ΚΕ. Βᾶνα 3Ξ5.; οἵ, 65, Θ. ἡ δίκη σου ΞΞ 2». (Νο]., 1,οὔ.); 

Φ «ἐαοῖ ; Ἐ πσιοῦς μα. Οεῖ. 1.25. ΗΔ]. Ὑ,3. -- Ἴ220 (ὅ τὸ κέντρον σου; 

᾿Α. δηγμοί σον; Σ. ἀκηδία σον; Θ. πληγή σου ; Ἔ »ογεΣ ἐπ, 85. «.2.18.. 5.... --- 

ὉΓ)] ΗἸ, ὉΠ). Οτ. ὉΠ (οἴ, 118). ΗΔ], Ὁπ’. ---1δ. 2.2] Οσατγάποτ, ")}» (ἔουπ- 

ἴδῃ). Οσ. 852 (Ὁ). Ἐδδά, ψ ΒΝ 6. 7.23 (50 Ν]., Νον., Οεἴ.). τ πΝ} Οοτῖ 
(727. δῃὰ 2 »".), πν (50 νῆες. α]., Νον., Οεῖ., Μαγ!). Οτ. ον γ( ἢ). ΒΌΒ. 

ὈΤΝ. Οδγάπογ, Ὁ π, Ἐεδα, ἢ ΑΝ δ.) ΠΝ Ὁ. --- Κ010}} (ὅ διαστελεῖ ΞΞ "10" 
(ϑεβιευβηεῦ, Νοϊ.; 50 δἷ5ο ὅϑεὺ., Οτ.); 80 Ἐ αἰϊνέαεί, διὰ “Ὁ. -δες5 -- 
Κ12}] 6 ἐπάξει Ξξ "3" (Νο].; 50 αἷ5ο ὅτσ.), ψὴῃ “88 8300]}.; 80 ἜΤ; 5 πιι Αγ] 

ΖΦ. --- τ» (ὃ ἐπ᾽ αὐτόν ΞΞ νῦν»; 80 Ατὰῦ.; 85. δῦ. --- Φ12}}] (Ὁ ἀναξηρανεῖ 

Ξε ΦῸΝ (80 ἘΦ, ΝΥε., ατ., Νον., Οεῖ., Μαγῖ). Ἐςδα υὖ3"". --- 09} ΘῈ “5 Ρ]. 

--- 3. (ὦ ἐξερημώσει ΞΞ 2) π); 80 Ἔ αἰεοδαῤὲξ (80 «150 Υε., Οτ., Νον,., Μαζί). 

--ΌΨ}ὸ]} Οὐ ρ]. --- 0] 6ὅ καταξηρανεῖ, τοῦ ΌΪΥ ἃ ταϊϑτεδαϊηρ ἔος καταξανεῖ, 

ἀπε ἴο ργενίουβ αναξ, (ο]., οἱ. ΒΑΒτα 1). Οτ. 253). --τ ἼΧΙΝ] 6 Ξξξ Ἄχ (50 4150 
Οοτῖ, 6υ.). Οτ. γῖμ. ἘΒεδὰ Ἴν; οἴ, ΟΑΞΒ. --ο 5] Οτ. ὅ3). -- 2] ΘΟ οὶ. 
ΗΔ]. "18. --- ΣΙΥ͂. 1. ον γ (ὦ ἀφανισθήσεται, ἀετίνίπρ ἔτοτῃ ὈΌΦ; οἷ. κ᾽δ τοῦ 
(Νοϊ.). Οτ. οψθ, Μαιῖΐ, οϑ. ---- 99}] (ὃ πεσοῦνται αὐτοί; Ὠεπος Οοτὶ (Ζ σε.) 
ἰπϑετῖβ ΠῸΠ δα “ον, δπὰ Ὅτ. ὅ7. --- Ὁ θὉ}}] ΘΟ δηὰ Αταῦ. Ξε “νι (50 ἷ9ο 
Οτ.). το ῬΓ. 5] τ. γυννν,, Ματγῖὶ, ὈπΛΌΥΠ, --τ Ὁ032}} Οεῖ. 1733" οὐ ὭΡΘ3 (50 

Μακῖϊ). 

12. 77: ἐπίφωΐν οὗ Ἐρλγαίνι ἧς ραχἠεγεα μ, λὲς εἰμ ἐς α τα ὧγ 
5 «σ10γε] ΤῊΝ 15 ἢοὸ ψοσζὰ οὗ ῥγοῃηῖδα Ξε 5ῃ4]} ὈῈ ἰοσροίϊθη ; "' τῃς6 

οσοπίοχί δηά ἴἢ6 ἰδησύαρο [561 ἱπαϊοαῖα [ἢ6 ορροϑβὶῖϊθσ. Τῇ ἤρυζγα 

(οἴ. 10. 1417) ἴ5 ἴάκδη ἔτοηι ἴμε συδίοτῃ οὗὨ {ΥἹπρ' ὉΡ ἸΏΟΠΕΥῪ ἰπ Ῥαρ5 
δΔηὰ Ὠἰάϊηρ [ἃ ἴῃ βοπης βδεογεῖ ρΪδοε ἴοσ ὑγεβογνδίίοη. ΕΡἢγαϊ πη 5 

σαὶ! 15 σοἸ]Θοϊοα, σατο. Ὀουπηά ἃ} ; 1ἴ ψ}}} Ὀ6 ν6}} συατάςὰἃ δηὰ 
Ρταβοσνοά, δηὰ ἢο ρατΐ οἵ ἰξ ψ|}]] Ῥ6 Ιοβὶ οἰρῃϊ οὗ ἴῃ ἴῃς ἀδῪ οὗ 
ἡυαριηθηῖ, [Ι͂ῃ οἴμεσ ψογάβ, ἴπΠ6 οᾶϑε 5 οἰοβεά. Νὸο Ἰοῦρεσ ἰ5 

[ἢδτα Ορρογίιημυ ἴο δίοῃα ἔογ {Π6ῚΓ τηϊϑάθεάβ. Οἵ, [ῃ6 ποϊενοστῆῦν 

ῬΑΓΑ]16] ἴῃ 15. 8.5, γβεσοθ, μονγενοσ, 1 15 ἴῃς τοδοῆίηρ οὗ Ὑδῆνθῃ, 

τ1ῃ68 ἰοϑΕ Δ ΟΩΥ οὗ ἴῃ ΡῬτορμεῖϑ, [ἢδΐ 15 ραϊμεσεά ὑρ. Οἱ ν.ἄ}}Ὀ οἵ 
70. 213. ---18, 716 2αηρε 977 εὐϊ)άῥιγίά εοηῖς μῤοπ ἀϊμι ΤῊϊβ 
ἤρυτα ἴογ δηριυ ίδθῃ δηα αἰβίγεϑβ ἰ5 ηοΐ πῃοοιηπιοη (οἴ. 15. 145 215 

4 Ὁ. 
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ΜΙ. 4936. 4 142; τῆς Ραΐῃ δηᾶ ουβεγίηρ οὗ ἃ σψοϊωδη ἴῃ ἴσγανδὶ] 
5 ἃ τηοβῖ 5: τ Κίηρ τερτοϑθηϊδίοη οὗ δὴ ἱῃονυδ0]6 ροτοα οἵ δῆϊο- 

τἴΙοη, βίηοα ἰἴ 15 βοιηδιῃηρ ψὨ]οἢ ὯῸ ΡΟΝΘΙ σῇ ἴυγη 45146. [1η 

[ἢ 15 ἰηβίδηςς ἴῃ6 ἤρυτγα τεργοβοηῖβ ἴῃ6 ΜΨΟΙΏΔη 845 Δ Ὁ]6 ἴο ρδγίουιῃ 

1Π6 δοῖ; ἦ.4. 15γαθ] 15. υη8 016 ἴο οχί ποδία Ὠἰμπηβ6] ἔσοσῃ ἴῃς ἰτου Ὁ]65 

ψ ἢ οἢ πᾶνα σοῖς ὕροη ἢ. Βιῖΐῖ ψ 8 ἴῃ6 ρτίν!ερε οὗ ἃ Ἠοῦτεν 

Ροεῖ, ἴῃς ἤρυγτε βυάάδη]ν 581 Ὲὰ ἔγοπλ ἴῃ 6 τηοῖθοῦ ἴο ἴῃ6 οἢ]]α παὶ 

15 ἴο Ὀ6 ὈΟΓΏ. --- 76 ἴς απ ὠπτυῖδς 50} ΤὨϊ5. σΠΠἃ 15 τεργοϑθηϊοα 
85 [Δ] Ἰὴρ ἴο ἄο ἴμ6 ρᾶγί δϑϑιρῃβθα ἢϊπη ὉΥ δίυγα ; δηὰ ἴῃ [ἢ15 

αϊϊατα ἢ6 βῆονγβ Ὠἰτβο ἀν 86 δηα ἴοο βῆ. Τὴ σόϑυὶτ 1] Ὀς 

1Παῖ, ἰπϑιεδα οὗ δὴ οοοσδϑίοῃ ἔοσ σαὐοϊοΐηρ, νἰΖ. ἃ πον Ὀἰγίῃ, {Π6τὰ 

1} ταῦ μου Ὀ6 δὴ οσοσδϑίοη ἴου σοί, ἔοσ ἴ[Π6 ῥαγία τ οη ΨΜ1}} 6 ΔιΑ] 

ἴο Ὀοϊῃ τποῖποσ δηαὰ δοὴ. Νοῖ ΟἿΪΥ 15 ἴποσε Ὡ0 ηδν Ὀοΐηρ ἴῃ ἴΠ6 

ψουῦ]ά ; τῆαϊ οὔθ ψΏΟἢ αἰά οχίϑὶ 15 ἴάκθὴ αἰγᾶγ. [ϑβ5τδϑὶ, ἰῇ οὐᾶδγ 

ἴο σοηἴίημπδ [Ππ6, τηυβῖ Ὀ6 Ὀοτη δραίη; ψιῖθους δυο ἢ ἢονν Ὀἱσίῃ, οἷά 

15τ86] τηυβὶ ρου βῆ. ὉΠ6 νϑγὺ ἰδίϊυτα ἴο ργοάυςς ἴῃ6 δνν ἀΘβίσουϑβ 
[6 οἱΪά. ΤῊΪΚ 15 Θχρ αὶ ηδα ἴῃ [6 (Ο] ον ηρ [1η6. ---.} 07 αὐ ζλϊς ἥγις 

ἀξ το ποΐ σίασϑπα ἐπὶ ἐλέ νιοι ὦ ο7) 1016 τυοριό, οὐ τῆοσε ἔγεοὶυ, Ζλῖς 

ἴς πὸ γι το σἱαπαῖ {μι ἐλς νιομζᾷ οΥΓ ἐλε τυονὸ 5] ὙΥΒΘΙΠΟΥΓ ΠΡ Ὀ6 
τοδά, οὐ ΓΞ τῷ "δἷ τῃ15 {{η6,᾿ ἴῃη6 τηθδηΐηρ δ ἠοῖ δῇεοιβά. 

Οταοῖζ᾽β ““ἀο ποῖ Ὀσθακ [Ὡτουρ (16 ψνου) ᾿᾿ αῇοταὰβ ἢο σϑαδὶ 

ΠΕΙΡ ἴῃ τῆς ᾿τηϊογρτείδιίοη οὗ ἴῃ6 ρᾶβθβϑᾶρθ. Ὁ οχδοῖ τηϑδηΐϊηρ 

Τοϑῖβ ΡΟ ἴῃς τηοάδ] υβϑᾶρὲ οὗ . Ι{Π15 ᾿Ἰηἀ᾽σδίνο, [ἴ βρη 65 

ἴῃαῖ ἴῃ6 “ἃ δ ἴῃς (Πρμ) ἔπιε (οἷ. ΕΖ. 2739) ἄἀοες ποῖ βἰδηά, ἢ 
2.6. Ἠὰ5 ποῖ οσομὴθ ἰουναγὰ ἴο ἴῃδΐϊ ῥΐδοα ἰῃ ἴῃ6 ψο ἡ ΏΕΏσΘ 
ΟΡΤΟ55 δὶ ἴΠ6 Ὀ͵ΓΟΡΕΥ τηοιηθηΐϊ 15 ΡΟΒΒΙὉΪ6 ; ἰζ 1ἴ 15 ορίδιινο, τῃαϊ 

[Π6 σὨ]ἃ 5ῃουϊὰ ποῖ (αι τΠ|ὶ5 Ὀπη6, ΟΥ ΠΟ) τοιηδίῃ βίδι μδγΥ ἰὴ 

[Π6 ψοπ, ἴῃΠ.5 (Δ1]ΠἸὴρ ἴο πᾶ κα ἴΠ6 Ῥτόρτθθθ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴο ἃ ΠοσΙΏΔ] 

ὈΠη.8ὃ8 Ὑηαῖ 15 Ιϑταϑὶ ἀοίϊηρ ἡ ΒΥ ἢἰ5 ἰδοῖς οὗ ψ]]}]- ΡΟΥΘ ΟΥ 

ἸΠΟ]]δίοη ἴο ἄο ἴπ6 δοθϑβάγυ [Ὠϊηρ, ν]Ζ. τηᾶῖο ΠΠΊΕΪΥ τερεηΐδηοσα, 

ἢδ6 Ῥσγοϊοηρβ ἴ6 ΔΡΌΩΥ δηά δηάδηρουβ ὄν [ἢ6 ΡῬοβϑι ΠΥ οἵ ἴῃς 

ΠΕ τέρ!ηια ψῃοἢ [6 Ρτορῃεοῖβ μᾶνο ριοτατοα δηα ρῥσογηϊδοά, Τῆδ 

ἤρσυτα Ὧ45 Ὀδοη ἰηϊογργείε οὗ (1) ρτειμδίαγα διγῖῃ ; 2.5. ἃ ομἹά 

ΜΏΟ 5 ᾿πῃηραίϊθηϊ δηᾶ νγαῖϊβ οὶ ἴοσγ ἴπ6 ῥσόρεὺ ἴἰπηθ, [ἢ 5 ΤΟπγδὶ ἢ- 

ἴῃς ἰὴ τ[ὴῆ6. ψο δὴ ἰηϑυβηοϊεηϊ ρογοά , δηα [ἢ 5 15 σουρ]εα ψ ἢ 

[86 Ἰηϊογρτείδιὶςοοη οὗ [ῃ6 ραββᾶβδ 85 οπδ οἵ οογηίοτί || (2) τεοιασἀ δα 

ΘΟΘΑΘ, {ᾶννε. {Εν., Κςο., ΟτΥ., ΟΠ 6., Νον. ᾧ (δ]ὶ., Ηἀ. {[ ϑίυοϊ, Ηδ65., ὕπΌ. 
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δίῃ; Ὀυΐ 45ο (3) ἴο ἃ βἰδίε οἵ νδοὶ ἰδίου οὐ ἰἢ6 ρατὶ οὗ [86 
οὨΙ]α αἱ της οττἰοαὶ τοπαθηϊ. 7 -- -14. ϑδλαΐζ 7 ἠδδυεν τάθρι γον ἐὰξ 
λαμ οΥ δάεοῦ 7 1ὶ 5668 Ὡθοθβϑαγυ, ἢγϑί οὗ 8}1}, ἴο ἀδίδστηϊηθ νἢῆδῖ 

15 Τοαυϊγεά ὉΥ ἴῃ σοῃίοχί, ---- ἃ ῬτΟΙΏ56 ᾧ ΟΥ ἃ ἴῃγοαι ὶ Ν 5. Σ 1" 

566 (υ.5.) ἴο ἀῃηούηοα Ρυηἰβῃπηδηῖ ; ν5.}} "4 16 οΥ ΔΙ ην ἢᾶνα ἢ 5 
τηθδηΐηρ ; ν.ἦ 1ἴ561{ σοηῖδίης (υ.2.) ἴῃ 5ἰαϊθιγεηῖ γεῤεημήαπες (ποῖ 
γέξερι ἔνι) ἐς ἀϊα ἥγορε ρ1}) ἐγές. Ἡσον πον οδὴ 1" Ὀ6 ἰλθῇ ἴῃ 

ΔΏΥ ΟΙΠΘΙ ΨΑΥ ἴπδῃ 458 ἃ ἰῆχγοαῖ  Βυὶ 1 45 δε 5υρροβιθὰ 
(1) ἴδδὲὶ ἴῃς βαρ] ἰγδηβιδίίου 15 ““Ετοῖὴ τῇς παηὰ οἵ 9Π6οϊὶ, 

1 ν}}] τράδθοιῃ ἴπθηλ,᾽ ἴσα Ὀείηρ 0 ἰηϊοιτοραῖνο ρδγίοὶα ; δηὰᾶ 
(2) ἴδμαϊ [Π]5 ἰγδη 8] [0 15 5: ΓΙ Υ ἴῃ δοοοσὰ νι ἴῃς [δα] Ἰηρ οὗ 

ἃ ἰαῖμου Ὧο 15 ἴἢ5 ταργοϑθηϊθα 85 Ὁ ῦ0]6 ἴο σοηίετηρίαῖς [ἢ 6 

τπουρῃςϊ οὗ 5 50η᾽5 ἤηδὶ πιίη; (23) ἰδδῖὶ 1ἴ 15 Αἶϑθϑο σοηϑβοηδηΐ ψ] ἢ 

Ἡοβοδ᾽5 ὀχρζϑϑβίοῃ οὗ υἱπηδῖα γοἀθιροη οἰβονῆοτα, οἷ. τ΄ 2156 

40 14; (4) 51}}} Τυστῖδοσ, ταὶ ἴῃς ἰδηριαρα ἢ85 Ὀ6θη 50 [κθὴ ὉῪ 

ΟΡ, Ὁγ Ῥαὰὺὶ ἴῃ τ Ὅοζ. τς; ΑΚ. δηὰ ἘΝ. [Ἷ1Ἃἢ [ἢ]8 οᾶθο, 
““ τορϑηΐδησο ᾿᾿ (ν.2.) τηυβῖ Ὀ6 ομδηροα ἴο “ χϑβϑηϊτηθηῖ,᾽" δηά τῇς 

ΜΟΓά5. ἰτοαῖϊθα ρδγθης οι δ] ν, 2.Ζ. “45 δῇ αἸδουδιίοη οὗ ρσγοπηῖβα 

ἴη ἴῃς πιϊάφι οὗ 4 οοηϊοχί ἴηδῇ ΟἿΪΥ ἰῃγοαΐθῃβ.᾽" Τα ἀγρυτηθδηῖΐ 15 

Αἰπηοϑὲ 1 ἡοΐ δῃτ ΊΓΟΪΥ σοποϊυβϑῖνα οἡ ἴῃ 546 οἵ ἴβοβε ψῆο ἵγεδῖ 
[Π6 ΘΗΓΙΓΟ νΟΊβ6 85 ἃ ἴζγοαϊ. Βιυῖ ἔγοτῃ [ἢΪ5 ροϊηϊ οὗ νίονν, ἀἰβοτγθηΐ 

(γοδϊτηθηΐῖθ ἤᾶνθ Ὀδθη δοοοσαδα ἴῃ6 ρᾶϑϑᾶρα: (1) (πιακίηρ ἴῃς 

Ἰηρογίεοϊῖ ἃ ἰγεαυδηϊδινο) “1 ἤᾶνα ἴῃ ραϑὶ [ἰπηὸ8 σαρϑδῖίθαϊγ 

ἀε]νετοὰ ἴῇθτῃ, Ὀαΐ, οἴς.᾽" ; ὃ (2) (πιακίηρ ἴῃς ᾿τηροτγίδοϊ σοπάϊ- 

τἰοη81) “Ι νψουϊά Ὦανε ἀεοἰϊνεγοα ἤθη, εἴς. ( ἴλογ δὰ Ὀδεη 
τΐβα, Ὀΐ --- θεϊηρ ἔΟΟ]]5ἢ --- 1 Μ1} Ὁτηρ οὐ ἴδηι ἴῃ 6 ρ]αριι65 οὗ 

ἀδαῖι, οἷς." ,} (3) (ὑδαϊϊρ ἴῃ6 βϑηΐθῃησα 45 ἱπϊοιτορδῖνθ, 85 

ἃΌονθ) “5}4}1 1, οὐ 5ῃου]ὰ 1 ἀε] νοῦ ἴμ6η, εἴο.,᾿ ἃ περαῖνε βῆ οΣ 

Ῥεΐπρ ἱπιρ!εἅ. ΤΠδ “ μβαπᾶ οὔ 5860] " (οἴ, [86 “τοιοῦ, 15. ο"", 

1η6 “ὈΕΙΪγ,᾽ ]οη. 25) 15 Βοῖα υϑ6α ρΡοΘΙΟΔΙΪΥ ἴοσ “ ρον," δηὰ 

ῬοΙδδρ5 ἴο ρῖνε ἴπ6 ᾿ΐπα ἃ (ἢϊγὰ σψοσὰ. οδλδοὔ τΞ ἀπά δυνοτῇά. -- 
λα 7 γεάξερε λοι ον ἐξα 9 ΤὨΘ ροοῖο δαυϊναϊοηϊ οὗ ἴῃς 

Ρτεοοϊης πε; οὐ ἴῃ ΞΥἤοηγιὴβ 5) δηὰ :1ἼῈ, τ; ου ἴδε 
ΒΥΠοηυτηουβ 086 οὗ ““5Π60]᾽ δηά “ἀφαίῃ,᾽" εἴ, 15. 28}5 Ρ5. 6 49". 

--- σλογε γε τῴν ῥίαρμες, Ο ἐξα Ὁ λεγε, ἐὰν ἐξείγμεδον (οτ 

30 πηοδβῖ ΠΟΠΊΙΩ. ἰ δίια., Ρυ. 

ΤΟΙ. Οσλ]., θαῖῃο, Εοκ., ὕπρ., Μαυ., Εν. Ηἰ., Κα. ᾧ Βδϑῆὶ. 

ΙΙ ΚΙ., Εἰςἢ,, 5δαγραβ. { 51π.., Νν., ϑοῆ., Ἦε., συ., ΟΑ5., ΝοΥν, 



ΧΙ. 14 4ος 

2εεἠὐπεε), Ο ϑλεοῖ»] ἫΝ τῷ νκ, τὐάεγε ῦ " 80 τοηἀοσοα ὈΥ ΤΏΔΗΥ, 
ΨὯο ταδῖ 1 1 ΘὨΤΙΓΟΙΥ͂ ΟΡΡοβῖα ψᾶγβ; 9. (1) 85 80 δχρυεββίοῃ 

οὗ ᾿πυστηρἢ ΟΥΟΣ 9160] δηᾶ ἀδδίῃ, τΠοῖσ οαριιοεβ δηα ροϑιϊεηος 

Ὀεοΐηρ Ῥονουῖθ85 ἴο ἀο ὨδΓηὶ, ᾿ῃαϑται ἢ 85 Ὑδῆνθῃ [45 ἀεϊοστηϊηδά 
ἴο ἀοΙίνοσ βγαθὶ, 7 δηά (2) 858 ἃ σοῃητηδηᾶ ἴο 560] δηά ἀεαδῖῃ 

ἴο ἀο τὶν νοσϑβῖ, 2.5. ἴο Ὀτίηρ ΟὨ ρἰασυδβ δηά ἴῃ6 ρεβΌ]εηοςα πῃ ϊοῇ 

5}.4}} ἀ 5 ΊΤΟΥ [5786] Ξξ “" σόα ου, ἀδαίῃ, νι ΤΥ ρῥίαριιο5, δηὰ ἴῃου, 

Ο 9ῆεοϊ, ψ ἢ, εἴς. ΟἸδοῖβ (τοδαϊηρ Κ 85 1ϑῖ β᾽ρίϊΑΣ ΩΡ οΥ- 

ἔοςεϊ δροοοραϊδα οἵ "7) τεηᾶοσ 7) τοτὴῇ δε, 8 οὐ 7 τυομζα δὲ; ἢ Ὀκϊ 

(1) τῇς τ:ϑῖ ῬδΊβου βἰῃρυ αι 8 Τάγον ἀροοοραῖθα ; (2) 1 Ὑδῃνθῃ 
Δ556 75 ροβι ἔν αἷὶγ ἴῃαὶ ἢ6 ν}}} ἀεϊνοσ τ[Π6 τὰ ἴσο 5160], [15 οἰδυι5ε 

ταιιϑῖ τηθδῃ, 7 τυο]α δέ 16) δίαᾳρμες, 17 11 τοῦ μιεζόοσανν, Ὀὰὶ ἴμ6 σοῦ- 

ἴοχὶ 866 118 ἴο Τα γα 4 ροβίῆνε ἀφοϊαγαϊίοη. ἢ ὙΥΒεῖΠοσ τὰ τοδά 

2εππας ἃ5 βἰῃρυΪϊΑ  ΟΥ Ὀ]υγαὶ 15 ὑπ οβϑθηῖαὶ (ν.5.). Ἐνειγτην 

τῆδλϊ ροϊηΐβ ἰοναγὰ ἀεξαϊῃ (»μεδ υἱᾶς Ζκ11) 1Β ἴο Ὀ6 τϑοκοηδά ἃ 
Ραϑεϊθηςα ; τ ἢ] 6 ἼΞΌ (0.2.) Ξξξε ἐξεήγωμσοῦ ἴῺ σοησταὶ (18. 28) ; 
ἴῃ Ραγιίουϊαγ, ἐῤίασρείε, αἴσοασε, ῥέαρμε (οἴ. Ὧϊτ. 323 ῬΞς. οτὅ). -- 
Αεῤορηίσηεε ἐς ἀϊα 7) 0» »1»} 4)651 Εοτ τἢ15 σϑάϑοῃ, Ὑδηνθῆ, μανίην 

ἀοιεσι δα ἠοῖ ἴο ἀο] νοτ, ο4}}5 ἀρο 9060] ἴο ἄο [5 δϊδὶ νοσῖι. 
ὮΓ5, ΟΟΟυΓΓΙ Ωρ ΟὨΪΥ ΠοτΘ, ἢδ5 Ὀδθη διηθηάθα ἴο ἃ ἔοστῃ οὗ ΜῊ ΞΞ 

οοῃγραϑϑίοη. Ενναϊά, οἡ ἴπ6 4515 οὗ ση. 273 (““τὴγ Ὀγοίδοσ τὸ- 

86 η[5 ἴἢ66 υηΐο ἀδαίῇ ᾽,), ἰγδηϑιδῖθ5 γεφέημριδρ, 1.6. ἃ βεοτεῖ, [Γ685- 
υτοῦ, δηοϊδηΐ ρτυᾶρεο, ΠΟ ἢ Μ1}} γαϑυϊο ἴῃ τἢ6 ἀδαῖῃ οὗ Δῃ ΘΏΘΩΩΥ ; 

δΔη( 1158 15 βοτηθίῃϊηρ ἢ οἢ (οά Πἰτη56 1 νν}}]}] ποὶ ροτταῖς. Βαυῖ ἴῃ 6 
ὙΟΓ Τ6ΔΠ8 ΠΟΙΓΠΟΙ γέΣ ΜΖ» Φ77 ΔΟΙ ἐονῃβαςοίομ. 55. Τὶ 5 [ῃς ἰδοἢ- 
ὨΪΟΔ] ψοσζὰ ἴοσ γέῤεηέσμεθ Τὶ τείεσβ ἱπογαίοσα, οἰἴ που (1) ἴο ἴῃ 6 

τῆγοδὶ οἵ ν.᾿5, ΤΠ οἵ ν πο Οἤογηδ συρροϑῖβ ἰἴ ΤΑΥ͂ Οἤσ6 ἢανο Ὀδοη 

ἴπ6 (Ὠἰγὰ τλθι 6 σ, Ὀυϊ συγχεῖν 1ῃ 118 Ῥγθβθηῖ ροϑβίτἰοη ᾿ξ σου] ποῖ 
ὅο 50 ἴγ Ὀδοΐ ; οἵ (2) ἴο ᾿"“ 1 Κβὴ 85 ἃ ὑτγοζμηΐβα, [1 2.6. ἃ Ῥσογηΐβε 
ὙΠΟ Βῃουὰ Ὡδνοσ Ὀ6 τερεηϊθά οὔ Ξξξ ἱστενοσδῦϊα ; θαϊ ἴῃ6 ῥτοπι- 
86 18 Τερᾶτά6α, Ἔνθ Ὀγ ἴῃοβε ΠΟ 50 δοοδρὶ ἰϊ, 885 οἵ 80 ἰσδηβίθηϊ 

ἃ ἰοη6 88 ἴο τγᾶῖκα [5 ἀουλνίέι! ; οὐ (3) ἴο 1.5 [Δ Κ6Ὼ 85 ἃ [ἢγοαϊ, δ 

᾽ν»... ΘΕ Φ οἡ Ηο. 13}0 αηὰ Ό, ᾿Α., 3, Βετε; 50 Νόν., Ηἰ., Εν. Ηά,, ὕων., 
ϑίηι., Κα. 

ἐν. πῦ., Ηά,, Κα., (Βα. 4 νγε.: οὗ, 7Χλε:., 1:υ. 

ἯΝνε., ΟΑ5., Νον. ἨΣΟΒο. 

ᾧ σΤ, ΑΝ. (αἹ]., θαΐδε, Εοβ., Μαυ., Ῥυ. Ἡ Μαυ., Ηά,, Κα. 
! Μίςδ., Βαιες. 4 80 Ρυ., (6, δῇ Οτ., ΑΑ5. Νον., εἶ αἕ. 



4ο6 ἩΟΘΕΑ 

ἴῃ νἱεὲνν οὐ νῇῆδιὶ 45 δἰσεδαν Ὀδθη 5414, δηᾶ οὗ ἴῃς ἔδει ἴδαΐ ἴἤθτο 
15 Θυ] ἀΘ ΠΥ πδεαδά στα ἃ βἰδϊθθηῖϊ οὗ τῆτγοδῖ, ἴῃ Ῥσαρασζαίοη ἴοσ 

ψἢδὶ ΤΟ]]ον 5 ἰὴ ν.᾽. -- - 1ὅ. ἡμμλουρὰ ἀξ, ας οός 246 γέε-»γαςς ἴπ 
“6 »ηἱαδέ οὗ τυαίεγ, σἦοῖν ,εζιέηο:5} Α ῥυῇ οὐ ἴῃς νοτὰ ὩΕΚΝ, 

οἷ. Αἷδο 145 ὅη. 4053, δηά Εν] ̓5 στοηάογίηρ, “τουρ ἢ6 ὃδ 

δίηοηρ Ὀγοΐδοῖβ ἃ ἔγα - ἢ] ἃ." ἨΗΔΐ5 δῆλα ((ῸΓ Ὡδῖηδ Ξξ ὨΔ[ΠΣΕ ΟΥὉ 
σδμαγδοῖθσ) νου αν ρίνθη ρτουηᾶ ἴοτ ἴῆς δχρθοϊδοη οὗ ἔγαϊ- 

[χὰ] η655; 2.5. ργοβρεηῖγ. Ὅῃὲ σοδαϊηρ δάἀοριεα (ν.5.) ἰ5 ἐδνογσϑα 
Ὀγ τὰς σοπιηυδίίοη οὗἩ ἴῃ βδὴθ ἤρυτε ἰῃ ν᾿, [Ι{ ψουϊὰ Πᾶνε 

βεοηδά ΠὩΡοβ510 16 [δὶ ἴΠ6 τα σου ἤᾶνα ὈδΘ ἀἰβαϑίοσ ψ] τ ἀνεῖγ- 
[ΠΡ 50 ῬΡΙΓΟΒΡΘΊΟΌΒΙΥ δἰτυαϊοα (οσ ἴῃ6 τεθα- ἰδηΐ ἴῃ ἴμ6 τωϊάϑβι οὗ 
τὴ6 ψναῖοσ," οὗ, ση. 415.:}8 15. 195). ΑΒ ἔαϊδὶ τὸ 48{ Τ ἰ5. τὴς ἰδεῖ 
ἴδ ΕΡῃγαϊπλ σδηηοὶ 6 ἴακθῃ 85 οὔθ {Π|06 διηοηρ 115 ὈτγαΙΏΣΘΏ 

τὴς οἴποσ {πῦ065, Ὀδοδυδ6 Οἰδασὶν ἴἃ 15 υδϑοα ὮδΓΟ, 45 δἰβείνῃοσγο, οὗ 

411 τ1ῃ6 πουίῆοσγηῃ {{π|068. 1 --- Ζζ4γ6 σλαν εογις ἂρ σας: τοῖμπαἢ, -ττο 

γαλευελ"ς τυϊμα  ΤῊ5 ψὶηᾶ, σοηληρ ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀδβογῖ, 15 Ὀοιἢ 

νἱοϊεηῖ δηαά βοοσοῃίηρ (οΐ. Αγὰῦρ. δίτοοςο Ξξξεξ Ἐδβίθγῃη) ; οἷ. (σι 

π’ Εχ. τοὐδ Τοη. 4" 5. 487; ἃ5 ἤδσε, βίδηδίηρ δἷοῃθ, Ηο. 12] 

5. χηδ, εἴῖσ. Τῆς ἤρυγε τορσγθβοηῖβ Αβουσία, νῸ σοπλθ5 ἔτοτὴ [ἢ}]15 
ἀϊτοοϊίοη, οἷ, [5. 21, [15 αν θ᾽ 5 νη, Ὀδοδυβα 1ἴ 15 Ὑδῆνθῃ 

ΠΙΠΊ56 1 τψῆο δχθϑουΐεβ ἴῃ ᾿πᾶάριηθηῖ Ῥσοηουηςοα, Αβϑυτῖα Ὀεϊηρ 

ἴῃς ἰηδίσατηθηΐ (οἴ. 15. τοῦ 12). ὃ ; οὐ Ῥδοδῦβα ἴἰ 15 ἃ τι ρῃῖν ψἱπά, Ἰῃ- 
τδηβιγ Ὀοΐηρ Ἔχρτοββθα Ὦγ τῆς 56 οὗ [πε ἀϊνίηε πάπα (οἴ. ΟὨ. 235 

15. 14.383 Ῥ5. χ65).} “ ΠῚ 15 [5 ἴο 6 ἴαἴκδῃ 85 ἰῇ δρροβίοη στῆ 
ὩἼΡ, δηά 80 85 οἱοβοὶν σοηηδοϊεα ἢ 1ἴ, ἀηα ποῖ 85 βυδ)]εοὶ οὗ 

ΠΡΌ. --- Ορηηῖρρ τεῦ 7 ονε ἐὰέ τυϊλάφριεο: υ.5. --ο Απ4 ἀίς ,ρμεπέαΐη 
“λαΐ αν μῤ, απά ἀἕἔς τῤγίηρ λα δὲὲ ῥαγελεά  Α σοηπηυδἤοῃ οὗ 

τἢη6 ἤραυτα ἴῃ 155, τ[ὴ6 δουτος οὗ ἔτ {}]Π 6855 Μ|1}} Ὀ6 ἀεϑίσογθα ἘῸΣ 

ΦΘ τεδὰ ὧϑ" (ν.5.), 85 15. οἴδαγ τοῦ ἴπ 6 Ῥᾶγα]]6] ννογὰ : 5 ; οἵ. 

(θ᾽ 5 ἰτοαϊπγχθηΐ οὗ ἴῃ6 πουῃβ 85 οὐὔ])εςίβ. --- ἔιἠ ἀφ τοἱὔ τ ἐλέ 
δέσει Οὗ αὐ φγεείοις ὑεοσος ΤῊΣ ἀξ ἰβ ἢοΐ δι ρῃδῖίο, Ὀὰϊ υϑεὰ 
ἃ5 δχρσδϑϑίηρ [6 βυῦ)]οοὶ οὗ [6 αἰτουτηβίδηταὶ οἶαυ86. 11 ἄοαβ 
ποΐ σείοσ ἴο ΕΡἢτγαίη,, ἢ σῆο 5 {ΠΟΙΘΌΥ τεργαβθηϊθα 8ἃ5 Ὠϊτηβαὶΐ 

490 Βαϑῆϊ, Οσ., Νε., Να]., Νον., Οοτί, Οεῖ,, εὐ αἴ. 

{Βοειαϊπεα Ὀγ ΚΙ., (4],, Μᾶγοῖ, Βαυοσ, Ηἰὶ., ἔνν., Κα. ννὰ., (Ὠε., εἰ αἴ. 

{80 Νον. ᾧ Ηὰ., δίι., Ρα., Ον. 
Ι 8ο Βαυοσ, Εν..; οἔ, Ὁ. 27εδ. δγγηέίαχ, Ὁ. 49: Κα. 3209; Κεῖοο, 453,52. ΧΙΧ, 

152-8; ου ἴδε σΟΠΙΓΑΓΥ, δυμὰ ΠΠεὖ. σγανι. Ὁ. 2οϑ; ἄευμε δέῤέέφμεε, Οεοῖ., τροτ. 
4 ὅρα, ΑΟΑ5. 
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ἀοσροῖ ηρ τ[ῃ6 ἰΓΘΑΘΌΣΤΥ δηᾶ τὐσγηϊηρ ΟνοΥ 1185 ὑγοοίους [Ὠϊηρθ ἴο 

186 ΘΠΘΙΩΥ ; Ὀυϊ τῖθοῦ ἴο [6 δῃεὴν 1156} --- Αβϑυτα (1.2. ἴῃς 
οαϑδὶ ψἱηα ; οσ ἤεσα ἴῃ6 ἤρυτα σἤδηρθθ) ΜΏΪΟἢ ΟΔΙΓ65 ΟΗ͂ (πε 

γε: 76 σΟὨ 55 Πηρ οὗ 4]1, εἴς. Τὴδ σἤδηρα ἰ5 ΘΟη 6556 αν δρτυρῖ, 

Ῥυϊ Ὧο ρστοαῖογ [ἤδη οἴζϊδβη οσοῖγθ; ΠΟΙ 15 1ἴ 50 ρτεαῖ 85 ἴο ᾿ 51} Ὁ 

Νονδοῖκβ βυρροϑίίοη [ἢαὶϊ [5 Ἰἰὴ6 15 [6 ϑδυγνίναὶ οὗ ἃ βἴδῃζα οἵ 

Βϑῃηΐθῃσα ἰῇ ψηϊοῆ τἢ6 δηϊεοδαάρηϊ οὗ ΝῚΠ Δρρθαγε 8ἃ5 Αβϑυσίδ. 

ΤΩς 2γεαίομς τυεροείς (αἶδο τεηάδοτοα φέίασαπέ συέρεείς, 7 γέσίοις 

“2 τοοῖς 1) ἱποϊαάα 411 τίϊς δθ. οὐ νϑ]υδ. --- 16. ϑαγιαγία σλαΐ (οτ 
»π57) δεα» τὼς ρε] ὙΤῊ]5Β ΠΟΥ ἰ5 ἴῃ 6 ἢηδ] βυϊητηΐηρ ἃΡ. ϑοῦλα 

ΔΚ ΩΝ Ξῷ δό ἀαϊα τυατίς, ὃ Ὀυϊ [ὴ6 τοηάογίηρ δαορίθα ἰ5 ἴῃ 

δοοοτὰ ψιἢ τοῦ 14᾽. ὙΠδ πηδάϑυσε ΟΝ [4115 ἴὸ ἴψο ψοσαβ ἴῃ δδοῦ 

11η6. --- 307, σὰς λας γεδεζκεα σἀραΐπεέ ἦεν σοα  (ἴ. 15., σδδρ. 1. 
-- 7.4» «λα “ὦ ὃν 1.16 τιυογα, {λεῖγ εἀϊάγεη «λα δέ ἀαελεα τη 

2΄σεες,; αμαᾶ ἐπε» τυοριόη τοῖϊά ἐλία λα δὲ γίῤῥεά “Ὁ} Τῆς 

ΟΠΘΟΣ δηᾶ ἡυροῦ οὗ 6 νεῦῦ σὔδηρο ἔγοπλ ἔδῃλη] 6 5 ρα 
ἴο τηδϑοῦ]ηα οἷυγαὶ. ΕῸΥ ῥᾶγᾷ]] οὶ Ἴχρτγαββίοηβ, οἵ. 1οὐ 5. 137 
2 Κ. 1ο᾽ Απὶ. 15, ὙΤΠς οἴδηροα Ὀδοκ ἴο τηδϑου ]ηθ ϑηρυϊασ δηά 
(ὃς λαῤαχ ἐξρονιόηορ ΓΥΛΥΧΊῚ ἅτ οὶ βυδηοϊθηϊ ἴο Γαΐβδα ϑυβρίοῖοῃ 

σοησαγηΐϊηρ ἴῃς ἰα5ῖ οἶδυβθ. ὙΤῆΘδ οὐβίοιῃβ οὗ δηοϊεηϊ νγαγίασα ΟΤῈ 

ἰἸηἀεεα δοσηρὶε ; || οἶ, 705. τοῦ 2 (ἢ. 2512 7ὰ. τ’ 2 Κ. 815, 

12. Οἱ οτάογ οὗ πογάϑ, υ. Ἡ. 39, 1; ΟΚ. 141 ἢ »". ---᾿ 18. 020] 0). Βοτε 
ἐπ ρδαῖὶς. --- ΝἸ] ΑΚ. 141 α. -- 5) ΝὉ7 Α 5βογίεηδα αἰτιρυῖδνοε οἷδε; Κῦὅ. 
385 αἵ. --- }} 1Ξ πῶ, οἵ. Κδ. 331 δ; ἘΣ. τΟἹ 28 Ηρ. 13 Ῥ5, 6οἷ ὁ Εο. 83. 
1 τῷ γπρϑ, ποῖς ἀδπιοπβίγαῖῖνε υ86 οὐ ατῖ., ΟΚ. 126 ὁ. -- "14. Ὁ] (Οἱ. ἡ Ὁ ὍΣ, 
Ῥτ, 1831, 2πρῦ Ὁ, [5. 4714, εἰς. Οπ ἴδε ἱπίθιτοζ. βεῆβα σϊϊπουξ ρατγίιίοϊο, 
ΟΚ. ττοα. --- δ 97] Οπ Ηεῦτενν σοηοερίίΐου οὗ “Ψ, ν. Οβαυῖοβ, Οὐ ἐν Πὲς. οὗ 
ζλε Φοείῖγ. οὔ α μίμνε 213 (υ. Τηάοχ, :ν. δλεοῖ); ατάπεϊβοι, “λρημερδινίμς μι. 
ὥυνγείρ. 7εγ. (1πά6χ); ΕτοΥ, 7οαΐ, ϑεείερρ σιόε, τε. δεείορεξωδ, 188--228; Ὠλ. 
,298.1. γγοἴ.; ϑ ιν ΑΙ, Ζεόδε παεὰ ἀἶδνι 7 αἴξ. ---- ὅν... ὈἼΡΝ] δ) Ξξ σεΐ 
ζλε ῥαγέ οὔ α ἐίπενιαρ, ΒΕΏσΘ ΔΙ ΘΥΒ τ 168 ἃ ἸΏΟΥΘ ῬΕΓΒΟΠΔΙ δηᾷ ἰητἰτηαῖς 
τεϊαϊΐοι Ὀεΐψδο [6 στοά θοποσ δηὰ ἴῃς τοἀεοιηεὰ ἤδη ἀοθβ Πρ, Μ ὨΙΟὮ 15 ἃ 

τότε Ζοηοταὶ ἴεττη ἀδηοίϊην γαρδοσε. --το 207 Οὐ ἴδε ἔοττῃ Ὀείοσε ἴῃς 5υβ,, 

ΟΚ. 934. Τῆε πηᾶβο. 5. (τεξεγτίηνς ἴο ᾽ν) 15. αβεὰ ὑπάεγ ἴῃς ἰηἤμπεηοε οὗ 

ἴδε ῥτγεοεάϊηρ η-.-; Κῦ. 249 Λ ---1δ. Ννλ05] Οἱ ἱπιεπιίουδὶ σοπίαβίοι οὗ κ’ὸ 

8. Κὶὶ,, Ηά,., Κε., Ννὰ., δοῆπι,, Ῥὰ., Οδς., Οτ., Νον., εἰ σἕ. 
τ ΑΝ. Τα Ὰ,ϑ5. ᾧ Ο(Δ]., Ρυ., ΑΝ. 
[ ὅεε 28. ὕ1Ν. ὃρ5; Νον. “Ἵγελ. 1. 374; Βε;Ζ. “Ἵγελ. 363, 



408 ΗΌΒΕΑ 

δηὰ ποῦ ἔοστωβ ἔοσ ἴῃς βαϊα οἵ ἴἃς ρυῃ, ΟΚ. 75 γγ. Τς ΗἸΡΒ. τᾶν ὃς ἱγεδίεὰ 
85 ἱπιεηῃδίνα, ΟΚ. ς2 αἱ, ---- Ψ12}»] Εοσ οἴδμεν οδδες οὗ οοπέυκίου Ρεϊνες ΘῈΣ δηὰ 

Φ3", ν. Εν.8 δ122ε; ΟΚ. η8 ὁ. 

8 19. ΤΑΣ ψοσὰδ οὗ ΟρΡθΘ. 14. δ. [βγδθ] Μ|] τεϊυσγῃ τοι 
ΠΟΥ δροβίδαϑυ νὶϊῃ ψογάβ οὗ ἴσας τεροηίΐίδηςε (" ἦ5), βαγίηρ ἴο Ὑδὴ- 
ΜΘ ἢ, “ Εογρῖνα ἴῃ6 ραβδὶ, δηὰ σὰ Μ|}} ΣΟ ΟΥ Ὀγαῖδα δηᾶ [Πδηκϑ8- 

εἰνίηρ, ἴοσ ἰῇ ἴἢ66 τῃ6 [Δι ογ]655 ἤηάβ ὑὙ (5 5). γε νῷ! 
Ποηοοίου ἢ δηΐοσ ἰηΐο 20 8|]|8δῆσθ ΨΠ Αϑϑυτα ΟΥ Εργρῖ; ΠΟΥ 

Ψ1] νὰ τοὶ 45 σοὰ ἀυμῦ 14ο]5"" (555). (αδννθῆ ΜΠ] τερ]γ)}) 
“41 Ψ|}} ἰοτρίνα 16 ραβῖ, δἀῃὰ ἴονα ἴα ; ἰηβίθδα οὗ Ὀδίῃρ δῆϑτΥ 

ἢ τἤδηη, 1 ΝΠ] δον τοτου (55). Α5 ἃ σϑβϑυϊς ΠΟῪ 5}4]} 
βουτί ἢ ; 1ΠΕΙΣ Ῥτοβρ τ 5841} Ὀ6 |Κ τἴῃ6 οἷϊνα, Κα 1βΌδῃοη " 

(5.9. “ἘΡὨ γαῖα Ψ} πὸ ἸοῆΡοΣ βοῖνε ἰάοἱβ; 1 15 1 ψῇο νψ1}} 

οᾶγα ἴον δῖπὶ δἴδγηδὶ!ν δηὰ ϑυβίδιϊηρὶγ " (ἢ. 

ΤῊΪ5 ρίεος, ἃ ρῥἱοῖατε οὗ [Ὡς πα] ἱπυρἢ οὐ Υδῆνε 5 ἴους, ἰ5 δά εὰ 
ἷῃ δοοογτάδηος ψ ἢ τῆς ῥτορδεῖὶς [Βουρηὶ οὗ ἃ τὰς ἰαΐετ ρετοά. Κ(ί. ὃ ς, 
ΡΡ. 236-248, Δῃὰ αἷ5ο ηἰτοάἀποίίοῃ, ΡΡ. οἸἰχ [, δῖχ ββοτῖ βίτορῃεβ οἵ ἴῃς ἰὐΐσῃα- 
ἴεγ τηονεπιεηΐ (Ἐχο ΟΡ τεχυϊδτ) ἀγὸ ὄνον αἰνιἀεαὰ Ὀεΐνεεῃ 1ϑγαοὶ δηὰ 

Υδην ἢ ἴῃ τἢεὶγ Ἰονίηρ αἰδοουτθα Ψ] Ἔα ἢ οἴμετ, ϑίσορῃε 1: δῃπουῃοαβ 
ἴῃς τεῖυγη, ἰῃ [6 ἰογῃχ οὗ Ἴσοτησωδῃά, δπὰ ρῥγεβοσῖθε5 ἴῃς οἱ Ψ ΒΙΟΒ [ΠΟῪ γε 

ἴο σϑΙΥΥ (ν5.2. 84), ϑίτορῃεα 2 ρῥγεβεηῖβ ἴῃς ρει τίου ἔοτ ἐογρίνεμεβα δπὰ ἴδε 
στουπὰ ίοτ ἴῃς β881τὴςε (νε5.8. 46), δίτορδε 3 σοηϊαίῃβ τς ῥ]εάρε ρίνεη, πενοῦ 

ἃραΐὶῃ ἴο ἀεβετί Ὑδῆν ἢ ίοσ ἀερεηάδπμοα οἱ ουϊδί δ ΡΟ ΕΙΣ οὐ ΟἹ ργάνδῃ 

ἰτηᾶζεβ (ν.4 5.8). Θίτορδε 4 δῃῃηουποαβ ἰῃ τερὶγ Ὑδῆνεδ'ς τοδάϊηεβθ ἴο ἔοι- 

δὶνς, ἴο ἐοτρεῖ, ἀηὰ ἴο Ὀς πιεγοϊία] (ν5.ὅ. 64), Θίγορἢς κὶ Ρἰεΐυταβ [εὶς στεδῖ 
ῬτοΟΒρο  Υ πον ἴμαῖ [ΠΥ ἅτε ἰογαὶ ἴο Ὑδη ἢ (ν8.6 5. 7), δίγορδῆε 6 αββοεεῖς [δὶ 
Βοπορέοτι ἢ Ὑδῆν ἢ, ποῖ ἰάοἾβ, 54}} Ὀς τπεἰτ δνευϊδδιϊης δυρροτὶ (ν.3). 1{ 
ΜΕΥΘ ποῖ 80 οἷδδγ [δαὶ ἐδδοὴ οἵ ἴδεβε ἔουτ- της δἴγσορῃεβ οοπίαϊπαὰ ἃ Ξεραγαῖς 
διὰ ἀἰϊδίίποϊ [Βουρδῖ, ἃ τηὶσῃς θῈ ᾿νε }}] ἴο ἀγγαηρε ἴῃς ῥίεος ἴῃ ἴνγο βίγορδβ 

οὗ ἵπεῖὶνς 1ἴπὲ5 εδοἢ. [Ι͂ἢ τἢϊ5 διγδησειηθηῖ, τῆς (ο]] οί σΖεηογαὶ τηοάϊβοῖ- 

[ἰομ5 οὗ ἴῃς ἰεχὶ ἢᾶνα ὕδεῃ δβϑϑυμηεὰ : (1) (ἢς ἰγαηβίοσ οἵ ν."“ ἴο ἔοϊϊον ν.δ 
(ν.1.}; (2) ἴδε οπιϊββίοη οἵ ν.] 5" 85 ἃ ρἷοββ (υ.1.); (3) τὰς ἰτεαϊτηςπϊ οὗ νιὃ ἃς 
ἃ ἰαῖεν δἀαϊίοη. Τβετα 88 Ὀδε ἃ στονίηνς ᾿οΠἀΘ ΠΟΥ͂ οὐ ἴδς ρατί οὗ ἴδ6 πχοβῖ 

τεςεηΐ νυυζετ ἴο ἀ684] ν ἢ [5 ραββασε (ν8.59) δβ ψ ἢ ΑἸὰ. 985-15, ἡ,6. αϑεῖρσῃ ἰΐ 
- ἴο ἃ Ἰδῖετ ἂρῊ ἴδῃ [δαὶ οἵ Ηοβεα (50 ᾿ε.; (Βε. ἰῃ ΝΈΆΒ. δνοῤά. ΧΙΧ. διὰ 

ἰη 2 .χ. Νον. ᾽ὁ7, Ρ. 363; Μαιῖϊ, Κε. ττο, 5.38. 2122, αὐπὰ Φοαεξαρνοῤλείον , 
ψοϊζ(}}); ατΐμπι, 212. 4,2. 91 Β.; οἱ σοπίγατγ, ν. ΟΑΘ. 1. 309 Η.; Νον.). [πῃ 

Ὀεδ δ] οἵ τ ϊβ8 ροβιοη ἰΐ τπῆδὺ ὃς υτρεὰ (1) ἴδαῖ ἴδοτα ἰ5 ἴοῖδὶ Ἰδοὶς οὐ σοῃπεδο- 
ἤοῃ Ὀεΐψοσδη νβ.} δυο 2, (2) [πὶ “ἴο ανε δά ἀςὰ δηγιβίηρ ἴο ἴῃς βίδσῃ νγαγηὶην 
οὗ 141 ψου]ά Βανε τορυεὰ ἰξ οἵὁἨ Βα] ἰϊ5 ἔογος " ((Βε.); (3) ταὶ 35, ἴῃ σοπίταϑϊ 
ΜΠ ςὅ, Ἰοοΐκ5. Ὀδοῖς ὩΡΟΩ [86 Ρυπίβηηεηϊ ἃς οοτορ]εῖςά; (4) ἴδαϊ ἴδε α]] ποι 
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ἴο ἃ οονεῃδηΐ ψ ἢ Ἐρσγρί (ν.3) ἰ5 ἱποοιηργεδοηβιἷς ἰῃ Ἡοβαδ᾿β (πε; (6) τδαΐϊ 
Ηοβεαᾶ Τετίδϊἱν οου]ὰ ποῖ βανε βροΐεῃ οἵ Υδῆνο ἢ 5 νταῖῃ 85 μβανίηρ ἀσρατιοὰ 

ἔτοτῃ ἰδγαοὶ; (6) (δαὶ ἴδε δορί γἰϊυαὶ ἴοης οὗ ν5.2.4 5 ἴῃ 5βιγικίησ σοηϊγαβὶ ἢ 

[86 ρῥίεῖατε ἴῃ δ; (7) ἴδαῖ [ἢς δἰ ρδ55 ἰαϊὰ ἀροὴ Ῥ γϑὶοαὶ Ὁ] πίη ρϑβ (ν5.6 8.) 
ἷς δἴταηψε οὐ ἴῃς ᾿ΐρα οὗ Ηοβεδ, ψῆο σομβίδηιυ τορυκεὰ ἰἢς 15γδς] τε 5 ἔοσ 

τοῖς Ἰοηρίηρ δῆεν σηδίοσί δὶ Ὁ] ββδίηρβ ταίμεῦ ἴδῃ οἰίοαὶ δηὰ βρίσγίιιαὶ ; 
(8) ταὶ τῆς “νῇο]ς ἀεβουριίου 185 ψδηῖηρ ἴῃ ὉΠ; δηςίγεὶγ ἀϊβετεηὶ 

(εαἴυτεβ ἃγε 5'ΠΡῚΥ σους οὔς 1} δηοῖμεν᾽" (Οτίσ); (9) ἰδαῖ (ῃς 

Ἰδησυασε δηὰ ρὨγαβεοϊ ΟΟΎ ἃῖα ΝΟΥ 5ἰπλδὺ ἴο ἴδοβε ἰουπὰ ἴῃ ψτιτηρβ ἴτοηι 

ἴπε ἴἴτηε οὗ ΓΘ γεπι δῇ δηὰ ᾿ἰαΐεσ (ου ἰδηρυάαρο, ν. Ἔβρεςοία! γ ΝΟΣ δηὰ ΟΥ πιστὴ) ; 

(19) ἴδαι ἰἢς εὐ ρῃαϑὶβ μεῖς ἰδίὰά ὑροῦ τουογαῖς ἰ8 ἴῃ 5(γἸκίηρ οοηίγαβὲ Ἰἢ 

Ἡοκεδ'ς ἀετηδηὰ ον ἐζεάς. Οη ἴδε οἴμος Ὠδηά, ἰδ ἰ5 οἰαϊπιεὰ (566 εἐβρεςΐα! 

ΟΑ5.), (1) ἴδαῖϊ Ηοβεα τουδὶ μάνα ρσίνοῃ υἱΐεγδηςς ἴο δ. 0} ἃ ΒΟρ6 85 18 Βετε 

δεῖ (οτίἢ, ἢἷ5 ροίηϊ οἵ νῖενν θεϊηρ ἀϊδετγεμί ἔγοτῃ [Πδῖ οὗ Απηοβ, 'π ἴμδὶ ἢς ννᾶ5 οὗ 
8 δἤεςς᾿οηδῖς ἀϊδροπίίίοη, δηα υἱίευγΥ ἀπά Ό]ς ἴο θε]ΐενο τερεῃΐδηος ἱπηροβϑβὶ- 

ὈΪε, ἂπὰ δα ἱπάςεα δἰγεδαν ρῥτεαϊςοίεα τοβϑιογαι θυ οἱ ἴῃς 4515 οὗ τερθηΐϊδπος 

(ςΒδρ. 2); Ὀαϊ οἷ, ΡΡ. 236, 238; (2) [δεῖ ἰδς ορίϊοσας ἰηϊτοάυςεβ πο ἰάδα Ὡς ἢ 

ἍΔ5 ποῖ δἰγεδαὺ Ἴοοπίδἰηδα ἰῃ [6 ῥχονίουβ ῥὑτοσηΐβοβ οὗ ἴῃ Ὀοοῖς; “ἴδοτε 5, ἰῃ 

δῃοτγῖ, πο Ρἧγαβα οζ δ᾽ Ἰυβίου οὗ Ὡς ἢ γα οδη 88Υ (δῖ ἰΐ 18 816 ἴο [ἢ 6 ΡῬτορῃεῖΒ 
δίγὶε οὐ εηνϊτοητηςηΐ, ν ὨΪ]ς τς νοΥῪ Καγ-ηοῖο5 οὗἁ Ὠΐβ ὈΟΟΚ --- γεΐμ, δαςξεἰα- 

ἐμρ, ταϊοῖς ---- ἐλδ τοον ἢ ο7) οἱ» ἀαρμαῖς, τὠμολ δὲν ας α “αζάεν λα, ἃτιὰ ροτῆδρϑβ ὄἜνεῃ 

ἴῃς σ»ευε οἵ εογῖνεγοε οὗ ν.9 -- αὐτὸ 4}1 βίγιοῖς οπςε ποσὰ ᾽"᾽ (6Α5.); (3) ἴῃς 
δ᾽ ΠΥ Υ Ὀεΐνεε ἴἢς ορίϊΐοσυς δπὰ δυο ρῥδβϑᾶρεβ 85 ες. 3110: 5 ἴο Ὀς 
ἐχρ αἰπεὰ 88 ἀὰς ἴο ἴῃς ἱηἤυεπος οὗ Ηοβεδ οἱ Ϊδῖον ττίϊετβ; (4) τῇς [ἴ ἰ5 

ὉΠ|ΠΚΕν ἴμδϊ Ἡοβεδ᾽β τη ϊβίτυ οἱοδεὰ ννἱῖἢ [86 ψοτὰ οὗ ῥγοῃιῖβε δὶ ἃ [ἰπὶς 
80 οἷοβε ἴο (ῃς ἀονηία}} οἱ Νοχίδογῃ [5βγδεϊ, ἰξ 18 ργοῦδοϊ]ς ἴδ ἱξ σοπγε5 ἴσοι 
δοΙης εαυεγ Ῥουγίΐοῃ οὗ ἢ15 σάγεοτ, ἤδη ἴδε τηογαὶ ἰαίϊυτε οὐὗὨ βγαθὶ ννὰβ ποῖ 

80 Οἷεαγ, δπὰ [δε οὐοοῖκ 5111} ἔατη θεὰ οοοδβίοῃ ἔίοςσ ορεὲ. δὲ ρῥγοβεηῖϊ 
Ῥοβιξου ἴῃ (δα Ὀοοΐκ, ἴὶ 8 ξυρρεβίεά, 18 ἀυς ἴο Ηοδβεᾶ οἵ βοῖὴης δου σῇ 
πουγσῆῖ ἃ υπβιτηρς ταὶ ἴδ ῥτορμοῖβ τηεββᾶσε ββου]ὰ ροὸ ἄονῃ τὨτουρἢ ἴῃς 

65 οἰοβίῃρ νἱἱἢ ἃ ἰἤγεαϊ οὗ ρυηβδιηθηῖ. Βαϊ [6 ννεαίςηθ85 οὗ ἴῃς οἷά 

Ῥοβίτίου ἰ5 βεθῃ ἴῃ (ἢ6 υητεδαάϊηοεδα οὗ ἴο86 ψῆο δοϊὰ ἰξ ἴο Ρετρ [815 οδαρῖος 

ἴο βἰδῃά δἱ ἴδε εῃὰ οἵ ἴῃς Ὀοοϊς. 

2. τ] (Θ΄ ἠσθένησας. ---- ὃ. ὈνΣῪ] Ὦ, »εωδίοι. ΟΥ, νῪ (οἱ, Ῥγ. 410), ΝΗῈ 
( ἀπὰ 45 ἰηβεγὶ “γουγ Οοα᾽" δον “ Ὑδηνε.," --- ΤῸΝ] Ἐ΄ δὰ τηδὴγν οοὐὰ. οὗ 

ἀε Ε. ΞΞ ΥΝ1. --- μϑῃ 05] (ὃ ὅπως μὴ λάβητε -Ξ ἜΝ ΘΓῸ3 (Νο].); 2 οι. 

ον -Ξῷ, πῇ ")(2) (856Ὁ.); ᾿Α. πᾶσαν ἄρατε; Θ. ἱλασθῆναι. ϑοτὴης οοἀά. οὗ 

Θ΄, δύνασαι πᾶσαν ἀφαιρεῖν (ἁμαρτίαν); Ὠεηςς Οοτί (71 7. δηὰ 2 »".) ἀῃὰ ΝΣ]. 

γνῷ γῶν. ατ. νϑγτῦϑη. ϑοβοῖΖ, τον, Οαγάπει, γϑγτῦ (Ξ γεραγα »ο7). 
-- ΠΡ] Θ ρὶ]. Οοὐ (717. δῃὰ 3»".), πῃ) (50 ΝΑ]., Οεἴ. (οσ πϑ)}), Νονν.3, 

Ματιῖλ ατ. γνκπν ἔοσ 2 πρὶ, πῷ θείη ἀϊίίος. οὗ ῥτβεο. 0. ---- Π Ὁ )}] 46. 3 Ρ. 55. 
τ οὐ. Οαγάηος, 592), σοππεοιίηρ πο.- ψῖτ (Ο] ον ίησ. --- Ὁν 0} Εεαὰ τἢρ 
ψ ἢ Ὁ καρπόν; 80 42 (50 δἷΞο υδμηι, 7 λεοῖ, 132; Οοτῖ, 7. 7. δπὰ 2»:.; Ὗε., 

γα]. οῦ., Νον., Μαγι); Ἔ υἱμμέος τι νλ (80 αἷδο Οεἴ.). ΗἹ, γυνιο. Οζ- 
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Ὁ). Οδγάποσ, ΠΟ Ὁ. --ο Ὁ0Φ) ὦ ΞΞ οῦδον. Ἐ, δὰὐὰς εἴ σερείαδέλμν ἐτε δονεῖς 

407 υετίγερε. ἈαὮτα, ὈοΌ. Οδγάποτ, ὉΔΊΟΡΌ. ---- 4. ὁ. Ὀερίπς σἱἢ τοῖο. 
--πῦνοὸ] ΘΈΖ νἱ. --- 3 σκῇ Θ᾽ ὁ ἐν σοὶ; Ἔ φιρέα ἐγ, φεὶ ἐν ἐξ ἐστί, Θ. ὅτι 
ἐν σοί; 3. Δ.) ἥᾳλλο: Οουί δπὰ Οτ. : 3 ὐκ. δὶ. Ρτεςεάες ΌΥ ΠΡ 53. 

--π}} Θ΄ ἐλεήσει Ξε ὁπ) (ο].); ΞΕ ἩΝΕΤΕ 3 δὼ] "ως 30. --- οὐ} 
Οοτί δῃὴὰ Ὅσ. οσῶ. ἃ5 ἀϊτῖορ. οὗ Ὁπ᾿". -- δ. κρνΊ Οἵ. ὈνρῚν. --- ὈΠ3: ] 
Θ κατοικίας αὐτῶν ΞΞ ὈΓ ΠΣ ΨΊῸ (Νο].); ΘΒ ἰδἶε ἴῃ 9εῆβς οὗ δερέζενε, ἐον- 

σεγεῖο. Οτ. ὈΣ2ΊΦΌΟΌ. γε. υον(})). -- 53] ὦ ασι ΗΔ]. “3.38. -- 

29] (Θ΄ ἀπέστρεψεν. ---- Ὁ] ΗΔ]. ὉΠ. --- 6. κι. Ὁ] --- ὙὙ] Ἐ ἐγανεβεί, σῖτα 
“ὝὮΡ' ὃ5 50}}]. ἩΗἩουδίραηϊ, ον. Οοτῖ, 9. Ἐδδά, ἢ ΝΥ α. πὰ Νον., Ὁ». 
Οει. 123). --- 1209] Ἐ, εἰ ἑἄμς. ΟοτΆὲ (717. απὰ 2;".), ᾿)2}3 (5ο Δ Δ].). 

Ὗγε., Νον., δηὰ Μαγίΐ οἱ. δβ ἀϊϊῖορ. ἔτοτῃ ν.δ. ---- Ὦ. Ὁ5] ὦ ὥραυϑο. σε. 

γίνγ", -ττ 3 0}} ἘΦ, -Ξ τλι2ῦ9 (80 δἷδο Νόν., Οτ.).--- 8. ΝΟ ΓΙ ὥλϑδως, 
ῬτΟΡΔΟΙΥ ἀπ εττοσ ἴοσ «99 δ.29 (5.0.). Μία]. γ2 ὅν). --" 2} (ῦ καὶ εὐ πεῦνται 
Ξε 35 (Νο].); 80 456; 5: π]]ατῖγ Φ, Ἐεδά, σῖτα Οοτῖ (717. ΧΥῚ. 298 (-, 

διὰ ΧΧΙΝ. 503), ᾿2 7.) (580 ἾΝε., Κ4]., [οῇ., ΟΑ5., Νον.., Οεῖ., ΗΔ]., Μαζί). 

Οοι (Ξ ι.), 12), οπαϊτηρ Ρτεοςαἴηρ Ἀ2Ὁ).--- Ὁ. ΝΥ ε., Νον;., Οεῖ., δῃὰ Μαπῖὶ, 
73. --- γ}} 8 ζήσονται ΞΞ γγγ (Ν0].); 80 958; οἴ. ΖΦ. (ὃ ἰπβεγῖβ. Βεῖε καὶ 
μεθυσθήσονται -- ΞΞ γ»γ (δ 1.); Βοπῆς ςοαά,, στηριχθήσονται. Οοτίὶ (737. διὰ 

Ἐ»".), ἝΝΑΣ Ῥογῖοβ, Νον., δηὰ Μαςῖϊ, δ) ν 011. θα, ἀῃιὰ Ἄοοπδι ἀοτίηρ ζήσονται 

ἃ ἰδῖετ οοττεοϊΐοῃ θαβθὰ θυ 4Πξ. Οεῖ: ΝΥ Κεδὰ, ἢ ΟΑ5,, (011, (6, νην 

Ὁ7).--- )Ἵ] Οοτί (7.1.7. ΧΝῚ. 299, ΧΧΙΝ. 503, δὰ 2)»»".), 1.12, δὰ δᾶάς 

72 ὩΣΦῚ (ἴῃ Ξε. 3592»). Μαιὶ, 1ϑὴ οἵ ᾿Ιῦτο οὐ 9. Ἐεδά, σχῇ ΟΑ5. διὰ 

Οεῖ., 12}. -- Π.}} 8 885. Οοτῖ, πιρὶ, ψἱτὰ ὈΝΟΝ, ζοτω Ὀερίπηΐην οἵ ν.3, ἰη- 
βετῖοα δῇεγ 10) 85 500]. ---- Υ2}] 86 ΞΞ οϑ. Οοιί (727. δπὰ 2»».) δπὰ Οεῖ 
οἵη. ἰαϑὲ ἴμγες νογὰβ οἵ νυ. 85 ἃ τηδιρίῃαὶ ποῖς, Εν. ὑὉ1. Οἵ. τρῶν, Μαγί, 
5), Εςδά, τα ΟΑ8., τὴν! (οἴ, 15. 665). --- 729] ϑοιης οοἀὰ, οἵ ἀς ΕΒ. “3. 
Οτ. δπὰ Ηαὶ. γϑῦπ (οἴ, ἘΖ. 2718). (με. (2 χ2. Νον. ᾽97, Ρ. 365), 239. 
--θ. 2. θερίηβ ν. νἱτἢ φλομ2ο, δηὰ ἰγθαῖβ ὋΝ δ8 115 8300].; 80 ὍΓ, -- Ὁ] Βεδὰ, 
σι Θ, αὐτῷ, Ὁ (80 α͵Ξο Νεν., Εν., Οτ., Ἦν ε., αγ., [οΆ., ΟΑ5., Νονν., Οοσῖ 
(Ε»:.), Οεῖ., Ματεῖ). --τ Ὀ52 70} Θ' Ξξ 99) (80 αἷβο 6υ.). --- "»} ὁ ἐταπείνωσα 

αὐτόν -Ξ Ὁ} (50 αἷδο δίς, Οοτῖ, 73 7. ἀῃὰ 2»ε.; Νοῖϊζ, Οεῖ., Νον".2); 80 42. 
Οπο οοά. οὗ Κοπη. ἸΣ»ν. γε. Ὧν. Οτ. δπὰ Μαπί, ΔΨ. Ηδὶ]. ΠΣ. -- 

ὩΣ ΦΝ] Θ΄ κατισχύσω αὐτόν -- υτρὶν. (Νο].); 2 ὡσια.....2..] Ξ- ΞΞ ὉλῈΝ (ϑεὉ.); 

Ἔ αἱγίραρε εερ:. Οὐοτῖ, ΡΝ, ὅν. πεν, ὟὟε. ἸΘΝῚ. αὶ. ΤῊ Οει. 

233 Ν) (50 Νον".3). Οατγάπετγ, ΘΝ. Μαπῖὶ, ΤΕΥ Ἢ οἱ, 1. θύῃ, ΓΒε. 

(ξ». 7. 1Χ. (1898) 331), ᾿υ Ὁ] Ὁ τ ΦΎ25] ΗΔ]. Γ᾿ οἵ ΤΉΝ. --- Ὑ. 0] 
στ. ν»Ορ(})) (80 ΝοϊζΖ, Οοτὲ (ἔσι. ), Μασ). - ΝΥΌ2)] ΨΝοῖΖ, ποτν. 

1. Χείμγη, 7εγαεί, το γαληυεὰ τὰν σοα Τῆς ἰηἰτοάυοίογγ τνοσὰϑβ 
οὗ τῇς υἱἱοτᾶῆσθ. ὙΠ ἱπηρογαῖϊνε 5 ὑγεαϊοῖδνε (οἶ, 15. 22᾽ 47.) 
-Ξ ἴη6 {ἴπ6 Μ}}} σοτὴθ θη του 504]: τεῖσσῃ. Εογ ἴῃς σοῃβδίϑί- 

ΘΏΟΥ οὗ 1η͵5 ργξἀϊςοῃ ἢ τς δηῃομῃοφιηεῃί [0 τῆς εἤξοῖ [Πδὲ 
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ἴποτα νᾶ δοβοϊυοῖ Υ ὯῸ ὮΟΡΕ, ταίεγθῃοβ ἰβ τηδθ ἴο (1) οἴπεσ 
Βἰ ΓΑΔ, Ῥάββαρθδ, ΥἱΖ. 115--ἱ 21. 3 414. 778 ας [Π6856 ἅσγα πηΟϑΕΥ 
ἰδία ; (2) ἴπε βυρροβίίοη ἴμαὶϊ ΨΏ16 [ἢ 6 ραβϑᾶρεθ ψίϊμουϊ ΠΟρα 
ΔΡΡΙΪεὰ τὸ ἴῃ Ὠδίίοη 85 ϑυοῃ, δυο ΘΧργοβϑίοηϑ ἃ5 656 Ψ6ΙΕ 
δα ἀτεββεα ἴο ἴῃς (δ Π8}} ἔαν ; (2) ἴῃ6 ργοροϑβιοὴ τῃδι ἴῃ 41} ῥτε- 

ἀϊοιίοηςβ οὗ ἀἰδαβίεσ ἴῃεγε 15 ἃ σοῃάϊοηδὶ εἰεαθπηὶ (οἷ. [6. 1855); 
Ὀυϊ {Ππ656 ἃτ6 ποῖ βυβηςϊοηΐ ἴο ονοτοοσηθ ἴδε αἰ βου] 165 συρραβιθα 
αῦονθ. [15146}]᾽5 ἀροβίδϑυ νὰ8 ἴῇ8 οᾶυ86ε οὗ ἴῃ6 ψῇοϊα ἴσου ]α 
(εἴ, 76. 215); ἢἷδ5 τεΐσση 5 ἴῃ6 ἢγϑί δίερ ἴοὸ Ὀ6 ἴακθη ἰονατὰ 
τοσοΠΟΙ ἰδιίοη. --- 97, τάοις ἀαεέ ταρηδία ὃν λίπε ἱπίφιεν} ΓΙ. 

4᾽ τ-ὅ. Ι5186}᾽5 9] 4 ΕΥ̓ (ΟτοΟ ΚΕ Π655) Οσοαϑιοηθα ἴῃς (4]]; ἴοσ 
(Π6 ςδ]αγη τυ ἢ85 δἰγθδάυν σοιηα (οἴ, 53, η52). ---2. Ζ7Ζάζε τυ γοι 
τυογς απα γείμγη μηΐρ γαλιυεὰ γον» σοί  ΤὮδ α5ῖ ἴνο ψογάβ 

816 ουηά ἴῃ (5 δηὰ ζὅ, δηά δὲ τεαυϊγεὰ Ὀγ ἴῃς τηϑᾶϑισο. ἤργας 

(μοἱ »1» τυογαῖΐς (υ.5.), ΠΟΥ Δ ΜΘἢ 5. νογάβ," ἴοσ (4) ἴῃ 1ἢ}15 οαβ6ὲ 
Βοιῃθιῃηρ ποτα ἀδἤηϊίϊα ψουἹὰ Ὀ6 τοαυϊγοά, δηά (δ) [ἢ 5 ψου]ὰ 
ῃοῖ Ὀ6 σοηϑίϑίδηϊ σι ἴῃ (ΟἸ]οννηρ ᾿ἰΠ65; ΠΟΙ Ννοσα5 ὨΙΟὮ ἃγα 
ἴο Ὀ6 ἴακδοῃ ἴο Πεασί 7) ἂῖα ἴο Ὀ6 ἴπε ρ τ σαγγδα το Υδηνθῃ, ἴοσ 

(Εχ. 22. 34 ἤοῃς 5ἢ.4}1] ἀρρεαγ Ὀείογε Ὑδηνεῃ δπιρίυ ; τυογαῖΐ;, 

ταῖπου ἰμδη βδδοῦῆος δηᾶά Ὀυτηΐϊ οἤετγίηρ (οἴ. 5. ὙὙΠεβε νοσάς 
τηυϑὶ ΘΧΡτο85 τοροηϊδησθ, ποῖ δίξι], Ὀὰϊ ἴτὰ6 δηα 5ίσοῃρ.ἶ --- 

86.» μρίο ἀΐπε. 229 τάοι τυλοίίν γενιουό (1.6. )ογρῖσε) ἐμίφιίν ὙΠε 

ῬΙΆΥΟΥ Ὀερίπς ἢ ροιοη ἔοσ ρατάοη. Τῆς οτηρμαῖίς 55 υβοὰ 

ΔανογθΙ 4} (οἴ. 2 5. τ᾽ 170. 27) ἀεβογίδε5 ἴῃ6 ραγάοῃ Ἵδὶ]θα ἴοσ 
ἃ5 οηα ἐηἤγεν εογιῤέεί,; ν.ἱ. Οὐοτῇβ δπχοηάδιίϊοῃ (7...), “ἴῆου 
αὐὶ δα ἴο ἑογρίῖνεα,᾽"" 15. νΘΥῪ ἱηροηίουβ, Ὀὰϊ τ. Νονδοκ; οἷ, 450 

Οταοῖζ, Κη τῆοὰ ποῖ ἰογρῖνε ν᾽" --- “πῶ ὧν τάο Ἰαζέ ροοά ἢ 
2.4. ταῖκα 1ὰ νν6}} ὃ ἴηι να Ῥᾶυ, εἴς. ; οἵ δοοδορῖ ψῇῆδῖ ἰ5 ροοά, νὶΖ. 

τἢδιὶ ψ Ῥδύ, εἴς. ;}Ὀ ΟΥΆῳρτδοϊουϑΥ τεοοῖνε (05) ; οὖ ᾿ἰεὶ τῃγϑεῖΐ 

Ὀε ρτδοίουβ ; "ἢ οΥ ἴακα ροοά τῃΐηρϑ {7 (οἔ 5. τογ Ρσ. 1.322 15. 5 οὖ). 

ΟταρίζΖ᾽5 βϑυρροϑίίοη (2.5.) πγεδης ποιῃϊηρ ; Ὀὰϊ Οοτῇ 5, ""δηὰ ἰδεῖ ὰ8 
τοοαῖνα ροοά;," {υγηϊβῆθβ ἃ ροοά τηδδηϊηρ. (β δηὰ 6. ἤανα τῆς 

Πηροσαῖϊνα 2) ρεύβοῃ ]υΓα] “ἴδκε γε,᾽ Ὀπὶ 115 15 ἱποοῃβδίβίθῃηϊ 

ΜΓ δῖ [Ο]]ονν5. --- 44] τοῦ τοῖν ῥαν 1706 7»: 97 ον ἐῥε ἐ.9. 1 

ἴοι νἱἱῖ [οτρῖνε, εἴο., γα Ψ}}} ρᾶν, οἷς. ; οσ ἀο ἴδου ἔοτγρίνοα, εἴς., 

4Ὴ);, {ῦπιρ., δίπι., Νον., απ ἃ πγοβὶ σοπηπι. “᾿ 6, Νον. 

1 Βαυοτγ. ᾧ Πδῖδε, 5ἰπι. [[Κα. { Ηά, ΑΝ. Ἡ Ρυ., Β.Β. 
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(αϊ νὰ ΤΊΔΥ ῬΑΥ, εἴς. Η͂Σ “Ὑγὲ ν1}} ρὰν ἴῃς οαἷνθβ οὗ ΟἿΣ 
1105 "15 υῃρταγηδίοδὶ δηα 56Ώ56]685 ; ἰΐ 15 ΒΑΤΑΪγ ΔΩΥ ἰτρτονε- 
ΙΑΘηΐ ἴο ΤΟΏΘΔΟΥ “να Ψ}}} ρᾶν (85 1 ψ|ἢ) Ὀυ]οςο ΚΒ, (11) οὐ 
1105. 7 (Οἱ Ηἰ21ρ᾽5 τοπάδγηρ (υ.1.), “ τῃουρὨ [1655 υἱξογδηςσαϑ ᾿" 

(]6. 552. [15 ᾿πῃροβϑῖθ]α ἴο ἤηά δὴν 5διἰϑίδοϊουυ ἰγεδίπγθηξ οἵ 
ὈΠ; ὯΟΥ 15 ἰἴ ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ Ώδη (᾽5 βυρσροδίίοη οὗ τ 5. 50 οἷοβα :ξ 
οἴ, 15. 5η3, Τῇὰ ἔτϊ οὗ [ἢ6 1105 15, οὗ οουχβα, ἴῃ 6 ψογὰβ βρόκβη 
ἴῃ Ῥγαίβα δῃὰ τμδηκερίνίηρ (Ρ5. ς 16 Ὁ 6937). Οη Ὁ, «εἴ. Ρ5. ςο", 
--8ὃ0. Ζον ἐπ δες ἦς ογρήση βκεῖς γιοῦ (οὐ 21.).)] Τῆϊβ [πὸ 
βίδῃβ δεϊζοσ ἤδγο, Ὀδοᾶυβα (1) 3 [85 ποιῃίηρ ἴῃ νι ἴο ψῃϊοὶ ᾿ξ 
ΤΩΔΥ τοίου, ΨὮ116 ἤστα ᾿ξ σοηηθδοῖβ Ο]οβοὶν ἢ ἴῃ6 δά ρούβοη οὗ 
16 νοσῦβ ΚΦῚ δηὰ Γ; (2) 11 οχρίδῖηβ ἤθτο ἴδ στουηά οὗ τΠεὶγ 

ῬΙδῖβε δηᾶ ῃδηκϑρινίηρ, ΥἱΖ. ἔοσ τ σΟΥ ϑθονῃ, ψὮ116 ἢ ν.δσ Ὁ χ᾽ 
ΤΑΔΪΚ65 Π0Ὸ ἰορίοδὶ οοῃμηδοίίοη ; (3) ἰῃ 15 ροβίοη ἴῃ ΒΗ τὰ Ὧδς 
ποιῃίηρ ΜΙ ψὨϊοἢ 11 βἰδηᾶβ ἴῃ ῬᾶΓΑ]]6] 15, δηα 1ἴ Ἰητοσίογεβ ἢ 

1ῃ6 5:ΤΟΡἢΪς βιγασίυτο, 116 ἴῃ ἴῃ6 ροϑβὶ[ἰοη ΘΤΟ βυρροβίδα ἱξ ἠοῖ 

ΟὨΪΥ το] ϊονο5 ϑίτορῇς 2, Ὀπΐ οοτηρίοῖθϑ βίΓΟΡρἤΘ 2, ψνῃ]οἢ οἴδοτ- 

156 νου 6 Ἰποοιηρὶεῖθ. 784 ογρλαρ 15 “ ἀδβ νοῦ Μεηβοῆθῃ 

νου δββθης, τε δυΐ Ὑδησεἢ δηρόν θβοηθ [5γ46]᾿ (Ὁ ΟΙ]Πδυβ6η) ; 

οἴ. Τη. 14}8,.----ὃ 4.5. Αφεγγία «λα ποΐ ξαὺδς 951 Α φ]δάρε ἴο γίνε 
ὉΡ Ἰοοκίηρ ἴοτ ποὶρ ἰονασγὰ Αϑϑογτγία (οἴ. κ᾽ )}} 85). --- ἥε ωὐὐὴΐ ποῖ 
γί μῤοη ἄογεός (σον ἘρνΡ2)} Α βεοοῃά ρῥ]εάρε ἴο ἰϑανε οὔ 
{τυϑηρ ἴῃ Ἐργρίῖ, ἴοτ 4] δῆς ας σι Εργρὶ ᾿ποϊυαἀ δα τἴῆ6 Ῥτον βίο 
οὗ σάναῖγν ὉΥ Εργρὶ (οἴ. τὖ τοῦδ ψἱτἢ 15. 2016 21). Ετοτὰ ἴδ6 
{ἰπλ65 οὗ ϑοϊοσηοῃ ἤοσβθβ οσα Ὀσουρῃϊ ᾿πῖο Ῥαδ᾽θϑίίηθ ἔσοση Ερυρὶ 
(ι Κ. τοῦ ΕΖ. τη}. ὅ8ὲε6 τῆ6 ργοῃιδοη ἴῃ Ὠϊ. τη}. --- 4 πᾶ τοῦ 
τοῖὴ πο "πογέ σαν. “ Ομ» σοί," 1το τὧε τυογξ 97 οἱ λαμπάς] (ί. τ, 
ΤῊΪΐβ 15 ἴῆ6 τῃϊτὰ ρῥ]εάρα, νὶΖ. τοὶ ἴο ἴτεδΐὶ 5 (οά ἰπῆαρο5 ψῃ]ο ἢ 
ΨΕΙΟ πηδᾶθ ὈΥ ἰῃεσηβοῖνθβ. ΤὨϊ5 8 ἴ[ῃ6 οἸπιαχ οὗ ἴῃς ρ]εάρο. 
1} ἴπ656 ἴῆγοα ροϊηϊβ σονοζεά, 15τ86] ψ}}} 6 δ οὴς σι Υδῇ- 

νεῆ. ὙὍῆε οΠίοΥ Ρ]δηκΚ5 ἴῃ τἢ6 ρῥ]αϊίοττηβ οἵ Ὁοϊῃ Ρο  ἰ 4] ράσῖϊε5 

οὗ δαυθ οτ τἰπὴῈ8 ἅτε ἤσσα σεοὐεοιθά. [Ι͂ἢ [ὴ6 Ῥῆγαβο, “ ψοῦκ οὗ οὔὖγ 

Πδηά5,᾽ 15 56 8ῃ Θχδηρ]ς “ οὗ (ἢ6 Ξρ᾽ θη ἃ τηοσϑο]5 οὗ Ἰσοῦν ἴῃ 

ΜΟΙ "ἢ Ἰαΐου ῬΤΟΡἬΏΘΟΥ “145}65 Ἰἀοἰδίσγ ̓" (οἴ, 15. 4217 445. 5).8 --- 
4. 7 εὐἱῦἶθ ἀεαῦ ἐλεῖὶνγ δαεζείαξην} ΑἸΙΠου ἢ Ὧο νογάβ ἂῖα υϑεὰ ἴὸ 

40 (Δ]., Ηἀ., ΟαΑΞ5., εἶ αἱ, { ̓ αῖδο, Μᾷ., Εν., δίπι., Κο., (δ. 

180 ὅ, 81:,, υῆπι, Οοτί, Ἦν ε., Ιωοοῆ., Κα]. Νον. 

ᾧ Οἵ. ΟΒε. ἐπ ος., Ματγιξ οοῃβίθτ5 88. ἐδ σ[οβϑεβ νἱΐῃ ἴῃς ἰπἰογροϊδίίου 1.8, 
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ἰηϊτγοάυος 4 ἀἰβογθηῖ ϑρθαΐζοσ, ἴῃς σοηϊοχῖ ἰδᾶνθ8 05 ἴ 20 ἀουδί. 
Υδῆν ἢ ἴῃ ἢΐ58. ἴΣΤΩ ΓΕΡ]165 ηοὶ αἰτοῦ ἴο ἴσῃ, Ὀυϊ ἴῃ δὴ ἱπάϊγεοϊ 
ΨΑΥ, 85 1ἴί βρρακίηρ ἴο [26 Ῥιορῇῃοῖ σοῃοοσηϊηρ ἴθ; οἷ, τ΄, 

ΤΏΘΙΣ Δροβίδϑυ, ΟΥἨ ὑὈδοκβιηρ, 15 τορατα θα 85 ἃ ἀἴβθαβε, ψῇῃϊοῦ 
ν}}} 6. Ὠ 6416. --- 7 το ἔρυε ἐλο» γ»εεἐν 1.6. οὗ ΤῊΥ ονῃ ἔγεα υ]}} ; 

Ὀδοδυβο οὗ ἰῃαὶ νη ϊοῇ 15 ἸΏ π6, ποῖ Ὀδοδιιβα οὗ δηγιῃίηρ ἴῃ τὨδτη. 
ΤῊΪϊ5 15 δα ἀβὰ 845 ἃ ροδῖϊο ρᾶσβ]]ε] ἴο ἴῃ ὑσγεσβδάϊηρ, δῃηὰ 5 ρτδῖη- 
τα δῖ Δ }}Ὺ ἸηἀΘΡροηαθηί. --- δέημες (ΞΞ ποῖὺ λα νι») σπϑρεῦ ἐς ἐμγηδα 
αιυαᾶν ),,γορι λον] ΤὭΘδ ὑτοῃουῇ 15 24 βἰηρυατγ, ἐ.Ζ. οοἸ]δοῖνα. ΤῊΘ 

ΒΑγυ]οηΐδη Οοάδθχ 5 ,,0Ὸ»ι μιδ, ἃ τηϊβίαϊκα στονίηρς ουὖἱ οἵ 6. 255. 

Ὁ ἴαΓΏ5065 ἴῃ6 ρτουηά [ῸΣ νῆδὶ [Ο]]ον 5 ἴῃ ὅδ, ποῖ ψῇῆαϊ ργθοβάεδϑ. 

ΤῊϊ5 οοηηροίίοη οὗ ὁ“ ψ ἢ ὅδ 15 οἰ θαυν βἤονῃ ὈΥ ἴῃ6 Ράᾶγδ}} 6} 1510. 
1 [5 ΟἿΪΥ ἴῃ δ᾽ δηά (Ὁ]ονίης [ῃδὲ τη6 δυ θ᾽] θοὶ ομδηρθβ ἔγοτῃ Ὑδην ἢ 
ἴο 5:46]. ΕῸΣΓ ΟἴΠΟΥ οᾶ565 ἴῃ ψὨΙΟἢ 5 (ΞΞ ὅτι), ν ἢ 115 Ἔχρ]οδίνα 
οἴδυβϑεα, ὑτεοεάδς ἴῃ6 οἶδυβ ὀχρ]αϊπθᾶ, οὖ Οἢ. 4.5} 1:85 ,2η)5 
Εχ. 113 18,5 2 5, το 15. 2 8,5,---ὅ., 7 τοὴΐ δε ας τάδε ἀἄσῖν τρρο 
7: γαε ΤῊΣ ἄδνν 15 ἤδσα ἃ ἤρυγε οὗ Ὀδηθἤσθηςα, ΚΙΠάη685 ; οἷ. ἰ[5 
νΟΙῪ αἰ δγθηΐ ἔοσοα ἴῃ 66, ῬῸ - πἱρδι- τηϊϑὶ ΟΥὁἨὨ νΑΡοτ, ψΕΐσ ἢ σΟΠ65 

Ϊἴῃὴ 106 ΒΕ, τὶ τῆ νεϑὶ νη, ὙΤὨΪ5 σουηίογαςῖβ τηυοἢ οὗ 

[ηὴ6 6ν]} οἤδοις συτουρῃϊ ΌΥ [86 βίγοσοο ΟΥὁ δαϑῖ σψ]ηᾶ ; οἔ. 14}, --- 
17ε τἀαί ὀέρσεονε ας “ἦς ἀφ (Ι. ἘοοΪαβ. 39.., ΤὨΪΘ ἤρυτεα 5υρ- 
δεϑῖς Ὀοδυ δηά ἔγυ τ] η6 55. Οἡ ἸΏ, υ.2. ---- πᾶ Δϊἰς γοοξ τλαΐ 
“ῥγεαά (ξε Ζεδαηποη) Γ΄. 15. στ κ᾿ 35. ὙΠεΙΏου τἴῃ6 οεάδιβ οὗ 
ΤΙ Ὀδηοη ἢ τα ᾿ηἰεηαδα, οὐ ἴἢ6 τηουηϊδίηϑ,7 15 ΒΕΟΟΠΩΟΔΙΥ, ἴῃ νον 

οὗ 16 ἀουδὲ νῆϊοΐι αἰίδοῃαβ ἴο ἴπη6 ψοζὰ [3 53, ραγνγ Ὀεοδυβα 

οὗ ἴῃς αὐτιρίησβ5 οὗ {ἴπῸὸ οἤδηρε δηᾶ ἴῃ6 οὔβουσυ οὗ ἴῃς 56 η88 

βαϊηοα, δηὰ ραν Ὀδοδυβε οὗ ἴῃῆ6 τεαυθηΐ οσουστοησα οὗ [6 
νοτγὰ ἴῃ ἴῃ656 ἰαϑὶ νϑῦβθϑ; οἵ. νιῖ, Οἡ 3 ἴοσ Ἴ", συ... ---θ. “πώ 
λὶς ταρἄπρε «λα «ῥγεαά  ΤῊΐβΒ βθθῖηβ ἴο 6 ἃ ρἷοββ ἰηϊεπάθά ἴο 
Θχρ] δίῃ ὅς; οἷ. 15. 527, στα ΤΟ ΟΟΟΌΣΒ 858 ἤδΙα, ἰῃ ἴῃς 56ῆβε 

οἵ “μεζϑρ, ἴῃ 6 βυροσγῆυους 5ῃοοίβ ἀρουϊ ἴῃς τοοῖβ, 1 ἢ ΟΥΑΙ ΪΥ 

δῖα σα ουΐ ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο 5ἰγθηρίμθη [ἢ πηδίη βίοοκ. -- “πα δι: 

ὀεαμέν «λα ὁε ξο τλ6 οἶὔσε- ἡγεε (Γ. 76. χτὖδ Ῥς, ς )ὅ. ΤῊΙ5 ἤρυτγε 
βΒυρροϑίς Ὀδδυΐγ, Ὀυΐ α'5ο βοτηδιῃίηρ οὗ ἴῃ6 ρτοαϊδϑὶ νδ]16. ---- πα 
ἀΐξς τνιοΐ ἄζοε Ζεδαπομ 1.96. Ἰἴκε 16 5ῃη8ὶ] οὗ ἴῆ6 οδάδῖβ δηὰ 

Φ Τεῖ., ΑἙ,, ΚΙ., σεῦ., Μαυ., δἰπι., Ρὰ., ΝΥ, εὐ αἰ. 

{τ Νον., Ηδ5., Κα, ϑοῦπι., Οσ., 645. εἰ αἱ, 
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δτοιηδίίς ἴσεθϑβ (οξ (ι. 41). «ϑηνηε τε βδηθ ; οὗ, (Γι. 13. --- 7. Ζφν 
“λαὰ γείμγηι αμα ἀπυεί ἐπ ἀΐς σλαάστυ (. Ἐ)2. 2156. ΤῊ]5 σδπηοῖ 
Ὀδ6 ἃ ςοοηπηυδίοη οὗ δῆ θῃ᾽ς νογάβ, Ὀδοδιιβ6 ᾿ἰ τοδὰς ἀῷς σλαάσεν; 

δαΐϊ ψῆοβα βῃδάου οουἹά ἰἃ Ὀ6 ἰζ ποῖ Ὑδῆνοῃ 5 (οἴ. νδ)ὃ Τῆς 
βῃδάον οὗ 1,οδηοη," ΟΥ σγαοὶ ἰτηβο Ὁ (οἴ. [6. 421Ὁ 12. Μ΄. οοη- 
ἰῖ58 ΟὨΪ 4 τερεϊ[τἰοὴ οὗ νῇδὶ 88 Ὀδδη 5414. [1 15 [ῃπδγοίογε 

Ὀαδὶ ἴο στοραγὰ 11 δ5 δὴ ἱπιθγροϊδιίίοη ὈΥῪ ἃ 5111} ἰδῖθσ ἢδηά, ἢ δηὰ 
ἴο ΒΌΡΡοΞΒΘ ἰδὲ ἰξ νᾶβ ἱπιθδη θα ἴο Ὀ6 [86 υἱΐογᾶηος οὗ ἴῃ6 ῥτο- 

Ρἤοῖὶς νυ τίου, ποῖ οὗ γδηνεῆ. ὙΠ ἰεχί 15 αἰ ῆου!. Ἐδδάϊηρ ἸΘΦῚ 
ἴοτ 3 (υ.5.), [6 56ῆβε Ὀδοοόηθβ οἷδασ : ὡπμες ριογέ ζἤξν εὐ 
ἕπυε 8 πη] ἔς σλααάσιυ. ΤῊΪΒ 185 Ὀδῖοῦ ἴδῃ (1) ἴο σοῃηδσοῖ 

ὩΣ ἢ ὙΠ τῷ μος ριογὸ σλαΐ ἐλέν τλαΐ ἀπυοίξ, εἰκ., γί σονπ 

ὥ ἔχε (2. ουἰτῖναῖα σοτη),! οὐ (2) ζῶ -ῷ “λα μεγπ Ἰάοσε τυὰσ 
ἕἡπυεΐ ἐπ δὶς τἀαάρεν (αη4) ἐῴεν τἀαΐζ᾽ γευϊσε ἤ --- πῶ τὰεν «λαζ 

ἐΐνε τυείΪ τυαίφγεά {ᾷε α ραγαΐξγ τε Ὁ 19. ὙὙΤῚ (0...) ; οἷ. Ρ5. 65, 
ὙΠ} τἢϊ5 {γα ϑ]δ το τ Ὀ6 σοτηραῖοα (1) 2.4» «λαζ γευΐζε (α5) 

ἦε εογα,"Ἐ (2) ὀγίηρ εογη τ ἄγε Υἱ (οἴ. ἴῃς 5ἰαϊειμθηῖ ἴῃ 712), 

ΠΟΘ οὗ ψ ΠΟ 56 6 η15 βδ ϑἔδοςοΥΥ. --- πα ἐΐέν τοῖξ τφγο ἔξε 

ζὰε υἱμε} ΤἼδ νης 15 [ΓΘ ΌΘΠΠΥ τη ΠΟηΘα Ἰῃ ἤρυγαῖϊνα Ξρεοςἢ ;: 

Ζ.ρ. τοὶ Ῥ5. 805} 128 (ι. γ5 15. 4,4 [6. 2 69 ΕΖ. 17. --- Α4πά τλεῖγ 
γέποτυη εὐ φ ἤξε ἐὰδ τοΐμό οὐ Ζεῤαμομ (ι. τῦ; οὗ, αἰδὸ πῦρ οὗ 
Ρτεοδάϊηρ νοῖβο, δηᾶ Ηο. 125. (οπίγαιγ ἴο Νονδοκ᾿β α 2γογί 5ὰρ- 
θοβίίοη ἴῃδὶ ροοα νης σου]α ηοῖ Ὀ6 ῥχοἀυςεά 50 ἴατ πογίῃ, οὗ. ἴῃ 6 
[Ο5ΕΠΊΟΩΥ οὗ νοῇ ΤΙΟΙ] (οεἸϊεα ὈγῪ ΗδηαοΓϑΟΏ), “ Οη (Πϊ5 τηουηϊδὶῃ 

ΔΙΘ ΥΘΙῪ να] Ὁ]6 νἱηογαγάς, ᾿η ΏϊΟἢ [6 τηοβὶ δχοθ]]θηΐ νης 15 

Ρτοάυςεά, 5 οἢ 451 ἤαν ΠΟνΟσ ἀγα ἰῃ ΔΩΥ σουηῖγγ, ἱπουρἢ ἴῃ 

[Π6 οουζϑα οὗ ἰουγίοοῃ γϑαῖβ 1 ἢᾶνα {γὰνο]]οα τγουρῇ τηδηγ, δηὰ 

ἰαϑίθ ἃ σδην ροοά ν]ηθ65. 11} Ῥοτῆδρβε ᾿Ξ βῃουϊα Ὀ6 τεδά σῇ 

σ. Α. δι, ΤΊ, δηα ἴῃ ἴῃ6 56ηβ8ε ρίνθη [5 ψοσζὰ ἴῃ 15. 66ὅ, 
ζὰεν «λα δε ,αργαμί,; οἴ. ὅ.---8. Ξῤγαϊνι, τυλαΐ »ιογέ ἦας ἀξ 
το οὖ τοὐὰ ταρ  ὙδΉΘὮ 5ρθακα Ὦθγο. ΜΝ 15 ἴῃ οἷοϑε σοῃῆξο- 
τίοη ἢ νι, Ὁ 9ῃου!ὰ Ὀὲ τεδά Ὃ (υ.".). 1 ΜΑΪ ἰβ5 τειαϊηδά, 
[6 ττδηϑἰδοη 5,  ἀγαΐνι («λα αν}: λαξ λατό 7 ἕο “0 ἀπ)» 
»ηο γέ τοῦτὰ ἑοῖς 9 838 Οη [πε ἔοστῃ οὗ αἰΐδεσδηςσ, οἴ. Τ[. 1112.2 5. τ 6}, 
εἴς. --- 7 γεφς2ομά (10 ἀΐ»ιὃΟὃ απο ρος αὐίεν ἀνε] 1.6. 11 151 νῇο, εἴς. ; 

4 Βδϑῆϊ. ΑΕ, Ν  ., ΟΠ 6. {τ ϑ8ο Νον. 

ᾧ 8ο Οοπ, ΝΝε. ΝΜ ]., [.οἢ., ΟΑΘ5., Νον., Οεἰ., ΗΔ]. [ Ηἰ., Ἐνυ., ϑδίπι., Κα. ΟΠ δ. 
“ΑΝ. ΦΡῊΔ. Ἡ ΟΒα. {1 ΓΕ Ριίην, να. Ηἰἐσ. ΧΙΝ.)γ. ὁῥ δ, ΑΥ. 
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οἴ. 2... 5.5 ΥΔΉΝ ἢ ΠΟΝ ΓΟΡ 65 ΟΥ ζίνθϑ σεβροηβα ἴο [5.86] ἰὴ (ἢ 6 
586 [ΘΙΏΡΟΙ 85 ἴπδὶ ψΠ ΏΙΘΒ Ι5γδοὶ πλεῖ Ὑδην θῇ, δηα Ὀ651469, 

ἢ6 ἰοοῖκβ ὕροῇ ΐτα ἴογ [ἢ6 ρύτγροβα οὗ γεηάδσηρ 83ϑἰϑίδησε (5. 849 
ττο δ 70. 332.2), ΔΖ. ἢῈ Ἰοοῖβ δἴϊεσ ἢ5 πεεάβ. Οἵ. ἴῃε ορροβῖϊα, 
““ἰο δίάθ ἢϊ5 δος," Ὠῖ. 4177, γε Παυδεη 5 “ ἢἰ5 Απδίῇ δηά 

Αβῃδγδῇ " 15 ἃ ἔτοαϊκ οὗ ἴῃ6 ἱτηδριηδῦοη. ΟΖ’ 5 “1 δηβνογεά 

δίπι ἢ ὴ6 δηα στῇ ᾿ 15 Ὀεῖζοτ, Ὀὰϊ ποῖ 5. ΟΡ. --- 7 αν ἤἄξέ 

ἄπ ἐὐεγργέεηι σὺ ῥγες9} Τὶ ἰ5 ἀϊδίου! ἴο τοδὰ [ἢ15 οἵ γδῆμψεῃ, Ὀαϊ 
1ϊ 15 51}}} τηοτα αἰ σας ἴο ρΪδοα 1ἴ ἴῃ 15τ846]}᾽5 τηουῖῃ. [Ι͂η ἔάνου οὗ 

τὴ6 ἔοσ δ Κὶ 15 ἴῃς ἰδοὶ (Πδὶ 1ἴ 15 ἀδιηδηάθα Ὁγ ἴῃς [0] ον ὶηρ οἰαυδς 
οὗ νῇῃϊοὴ Ὑδηνθ ἢ 15 σοτίδιηἷν ἴῃ6 βδυθ]οοῖ. Ὑδῆν ἢ 5 5Π 6] 16. δηὰ 

Ρτοϊδοϊίοη οὗ Ὧϊ58 Ῥθορὶα δὲ ᾿ἰκεηβα ἴο ἴῃς σϑίγεϑῃϊηρ 5ϑῃδάβ οὗ 

[ἢ6 ΟΥ̓ΡΙ655. 1 ἴῃς ψογὰβ ὍὈ6 τείειτοα ἴο ἴβϑσδϑὶ, ἴδε ἰ5 ἴῃ6 

ἀπῆου ἴπαὶῖ [5γάθὶ 15 Κεηθα ἴῃ ἴνο ϑδυσοδϑοῖνα οἰδυθθ5 ἴο ἴἵψνο 
ἀἰϊβεγοηὶ Κιημάβ οὗ ἴσεθ, ἔογ ἴῃς ΟΥ̓ΡΓΕ85 15 ποῖ ἃ ἔπιϊϊ[ ἑ ἴσεθ. ΑἊΑϑ 

ΟΡΡροββά ἴο 15, δῃᾷ ἴῇ ἔανοσ οὗ ἴῃς Ἰαϊίοσ, Γ 15 ἴῇῆ6 ίδοϊ ἰῃαϊὶ 
ΥΑΉ ΝΘ ἢ ἰδ ΠΟ ΏΘΓΕ οἶδα ᾿ἰκοηθὰ ἴο ἃ ἴτθα. [1{ τὴς ἤρυϊο 15 υδεᾶ 

οὗ 5γδο], [6 ρυποίυδιίοη οὗ 4ἘΠ τηυβὶ Ὀ6 αἰδτεραγάσθά, δπα [ἢ ϊ5 
αἶάυδὲ 6 ἴακθὴ ἢ ἸΟΝΚῚ τὸ σμά 7 ὥοξ απεργ ἀξζε ἤἄξε απ 

ευεγργέεη κγ}2γέ5. ΜΗ 4}} 15 αἰ σου] ν, ἴῃς ἔοσμλμευ 15 ἴο Ὀ6 
Ρτείοστεα. --- ᾿γορὴ 916 ς 1Δγ 2,1: ),ομηπα  ΤῊ]5 15 οἰθασῖν ἴῃ Ὑδῇῃ- 

ψ ἢ 5. τπηουΐῃ, δηὰ δηπούυησοϑ, 8ἃ5 ἴῃς ἰαϑὲ ψοσζὰ οἵ ἴῃς ἀϊαϊορσιο, 

τπαϊ ἔτοτι Ὑδῆνθ ἢ σοπ685 411} οὗ 15Γ846]᾽5 Ῥσοβρουγ. 

2. 7] Εον δι; ἔον οἵδε οδβεβ, υ. Ὀϊ. 459. 303 70. 213 ΑἸὰ. 46 8.5] 1,4. 
ϑ. ὩΦῈ... ΠΡ] Το οοηβος. ἱπινβ.; Η. 23, τ. ἡ, Οη [δε οἤδηρε ἴο ΡΪ. ἔτοτι 

85. οὗ ν.3, οἴ. ΚΚὅ. «5,4, 237. -- 55] ΜῈ δἀνεγθῖαὶ ἔοσος; ΟΚ. 128 4; δυϊ οἵ. 
Κῦ. 277 γε, 330 γ. --- ὍΝ 0} Οἴδοῖ οα865 οἵ 5[δϊ. δῦ5. ἰπ ρἷδος οἵ 5Ξ1αΐ, οθῖτ,, [. κ͵δ 
Ῥγ, 2221: Ὁιϊ. 2211, τά, 2 ἼΦΝ] Οη οδιιβαὶ ἴοτος οἵ Ἔν, Κό. 289, 344 ε; 
εομγα Ἐπν.8 αὶ 111 ἡ, Οὐ 3 τρδγκίηρ δρεηῖ, Κὅ. Ιο6. 3 ΞΞ φἀγοικρὰ ζάεε αὐομδ, 
Κόὅ. δ,12, 196. --- δ. Ὁ52πν} ΜΙΝ ὃ ΟΠΪν ἰπ 1 Ρ. 55.; εἰβενγῆετε .-.-.. ΟΚ. 68 ΛΔ --- 
2] ΞξΞ 23, Κδ. 3227, οἵ. Πϊ. 222, --- θ. ΦΊῚΦ)]) Α πουῃ οὗ ΤΉΝ Κῦ. 2: ὁ. 

Εοτ Ἰἰϊεγαΐυσε οἡ ἔογμι δπὰ οτίρσίη, οί. Β5Ζ, Τῆς τεΐίεγεπος 18, ρεγῆδρβ, ἴο ἴῃς 
(ταρτδηΐῖ ψῆϊῖς ΠΥ ψ  51χ θ6}1-1Κὸ Ἰοανεβ, νυν ἢ στονβ νὰ ἴῃ Ῥαϊεϑτῖπε δηά 
“15 ὈΠΒΟΓΡΑΒβεα ἴῃ 18 (δουπαϊγυ, οἴδη ρὑγοάδυοϊηρ ΠῚ Ὀυ]05 ἔτοπη ἃ 5ἰηρίὶε 

τοοῦ᾽ (ΡΙέπηγ, ᾿7[:. Λα, ΧΧΊ. 5). Ῥοββίθ!υ ἔβδο χκνθν, ἴῃς τογαὶ 1{]γ, ἰ5 
τηοδηῖ, ΤὨΐβ ἰ5 τες οὐ ἔουτ ἔεεϊς Ὠιρῃ, ψ| ἃ βίοι οἵ ἴῃς (ἢΙΟ Κη 655 οὗ ἃ 

δ᾽ δςῃϊ, Κι. Ηά., νΝνὰ., ΟΥ., Νον., ἐΖ αἷ, 

15ο ἘΦ, 5ἰπι.; Μδ. ἱγεαῖβ ν.9 85 ἃ αἰδίοριις Ὀεΐνθθη ἰϑσδοὶ δηὰ Ὑδηνθῆ, τη 5 

οἶδυκε Ὀεϊοηρσίην ἴο ΕΡΏ σα π,. 
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δηρεῖ αῃὰ ἤονετβ οἵ στεαῖ ὈΘδΌ. ---- ἴ. 19» 9»] Μαβο. ψἱτ ἔδεται. 500)., Κὅ. 2ος ἐ. 
-- 8. 1025] υϊους τέ, (οἴ, νε.6 55 ἢ, Κ ὅ. 295 ς. -- "2 329} 1 τεϊαἰηεὰ, 5ἰαί. 
οβῖσ. θείοτε ργερ., Κὅ. 336 τυ. ---ϑ. ὦ... 2ΓΠῸ] Μοζγε υϑυδὶ Ὑ.... ὅσ πὸ (υϊ 
ςἔ. ]ε. 218); Κῦ. 2761Λ 

8 20. ΤΊ19 Ιο5βοὴ [0 ὯΘ ΙΟΑΣΙοᾶ. 145. Α τδη Ψῆο Ἃαδβῖγος 
ν]βαοσῃ Ὑ1}} σιαγ δυοῇ [Ὠ]ηρ5 85 ἴ6βε ἴῃδὶ ἅτ ἰουηὰ ἴῃ Ἡοβεδ'ς 
ῬΙΌΡἤΘΟΥ. [ Μὴ1 θῈ6 βθεὴ ἤοιῃ ἴζδθϑθε οπαρίοιβ ἴ[ῃδὶ Ὑδῆνοῃ 

ΑΥ5 ΔΓ6 βἰταϊσῃϊ, δηᾶ ἰῃμδὶ Ὀγ τῃδτλ τηθη βἰδηά οσ [1]]. 

Ιῃ ἃ ἤνς-}] πὸ βίδῃζϑα ((τἰ πηεῖοτ τηονοπγθηῖ), ἃ τεδάοι ἔγουῃ ἃ ἰαῖς ρεγοα δὰ ἀς 

818 Οὐ ἀηεγβίδηαϊην οἵ ἰπζογργεϊδιϊίου οὗ Ηοκβεδ᾿ς νει τἰηρβ ἃ5 ἃ οὶς. Το 

εἰετηεηῖβ ἴῃ ἴῃς νεῦβε Ὀεϊοίςζοῃ ἴῃς Ἰαΐεηε85 οἵ ἴῃς σοποερίίος, νἱζ. [Ὡς 5βίτοην 
οοἰοτίηνρ οὗ ἴμ6 νιὶϑάοτω-βϑρεεςῖ, αηὰ ἴῃς αἰνϊδίοη οὗ Βυτηδην ἰηϊο ἔπνο οἶδεδες, 

ΥἱΣ. ἴῃς τἱρμίεουβ ἃπὰ ἰγδηβρυεββοσβ; οἵ. Ῥχσ. 118 1919; δἷκοὸ Ἐοοΐυβ, 293., 

10. ὧν." Θ΄ ἀσθενήσουσιν, «οἴ. εῦ, --- Ὁ)] Ηαἱ. 0)}3. 

9. Ἰονο ἐς τυΐξε, δέ ἀνε αέδεογη ζλέδε 1λ1|05}] διε Ὃ 15 υϑεὰ 
1Ἰηἀεἤηϊεὶγ, ἴῃ ἴῃ6 5θῆβα οὗ τὐλοεῦε, ΟἹ {9} “Ἀ»} ομϑ. ὍΤῇῃα νοσάς 

τυΐδε (Ὠ3Π) δῃὰ ὠΐρεεγη (3) ἅττα τθοῃηϊοδὶ ἴδγη)5 οὗ ἴῃ6 ψ]ϑάοηι- 
νΟΟΔΌυΪΑΙΥ ; φζῴσ:ε {λίηρε τοθδῃβ, οὗ οουχβο, [Ὡς ῥτεοθάϊηρν ἀϊ5- 

οουἵδο5 οὗ ἴῃ6 ρτορῇῆεϊ Ηοβεαβ. Τῆς στϑδάθγβ δάν!οθ 15 1ῃ]5: 

Νοῖϊος ἢον τὨϊηρβ ψοσῖ οαἱΐ 1 ὨΙΞΊΟΙΥ, ας ἐπ “λέ εαςε οὗ 75 γαεί, ἀπὰ 
δοσυΐδβοα {πογείη ; ἔοσ ἴο ἄο 1815 15 ἃ τηδῖκ οἵ “ νϑάοιῃ." -- Κγε- 
ἕο, ἐλεη ἐσέ ἀΐρι ἄποιν 62] Α Ῥάγα]]οὶ βἰδιθιηθηΐ, γοδ σον 

ηαΐ ἢᾶ5 Ἰυ5ῖ Ὀδοὴ 5414, δχργεββθα κονῖβα ἰη τβάουγ-δηρυᾶρο 

(οἴ. 3), ἴτοῖὰ 3 (᾿.5.), δῃὰ 5, νὩ] ἢ τϊρῆϊ τηδδὴ ἤδτα οἰ ΒΕΓ 
σεζηποτυήσαζε, εοη7εες (45 ἴῃ 76. 313 15. σοἷξ 5, νυ τὖ) οὐ οόφεγϑέ, 267- 
ἐεΐσυε, 2.6. βδοῦτα (ἢ6 ᾿6ββοῦβ οὐ ψίβαάοϊῃ {ΠῈΥ ψοΙα ἰηϊοηαεδα ἴο 

[οΔοἢ ; οὗ, ἴῃ6 δρβοϊίυϊα υ86 οὗ Ὁ δὲ τοῖσδε, ἴῃ 15. τὉ, δηὰ 5. υ86 

ἢ ΠΌΞΗ ἴῃ Ρι. 2413). --- 0») γαλιυελ᾽ς τυᾶγε γε εἰγαϊρἀξ "2 
τς ,,», ποῖ ζόὴα:. Τῆς ψνοτὰ ρουίάσριες που]ᾶ, ῬΟΓΏΔρ5, δ Δ 0]}Υ 

Τορτοβθηΐ ἴπῸ ἰΓΘαΌΘΠΠΥ τϑουστίηρ Ρῆταβο, γαλευελ᾽» τυαᾶγς, ΜἩὮΙΟὮ 
ἱποϊυάδ5 [ἢ6 νσγᾶγβ ἰὴ ψῇῃϊοἢ 6 δοῖβ, ἃ5 γέ }] δ5 ἴῆοβε ἴῃ ψῇῃϊοἢ τηεη, 
ἀπάοσ ἢἶ5 συϊάδηςο, τηον6. Τὴδ τείοσεησα ἰ5 ἴο Ηοβθα᾿β ἱπίδεγργε- 
ἰδϊίοη οὗ ἴπ656 ψᾶγβ. Ὑδῆνα 5 ἀθαϊηρβ ραΐ τηθη οἡ σγσίρἀξ (1.5. 

ποῖ οτοοϊαά, Ὀυΐ ᾿γίηρ ἴῃ δῃ ὑπρσοκθϑη ἰδνεὶ; οἱ, 15. 265) οὐ γίσἠξ 

(ἐ.2. τἱρῃϊδουβ) γγᾶγϑ5 ; οἵ. Ὀῖ. 32 Ρ5. τοῦ. --- 727: γίρλέξοιες τυαϊξτη 
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ἐμ “λ.»,4} ΤῊ ποτὰ γύρλίεοις (Ὀ) ἰ5 ποῖ υϑεα εἰβονῃοτε ἴῃ 
Ηοβεα. ΤῊΪβ 15 ποῖ Ὄχρ δίηδα ὈΥ̓ ἴῃς ἔδοϊ ἴπαϊ πόσο οσὸ ὩΟΏΘ 

50 Οἢ 1 15 ἄαγβ," Ὀυϊ ἰ5 ἀυς ἴο ἴμε ἰδοῖ τπαὶ [ἢ15 ᾿Ἰδο 108] ρἤγαβα 
δά ποῖ γεῖ σομης ἰηΐο υ0586.ὡ ΤΠα οἶδυθα 15 ϑυθοσζάϊηδϊε ἴο 1ῃ6 

Ρτεοδάϊηρ, ποῖ οοὐτάϊπαϊο ἢ ψ ἢ ᾿ἴ. Τὸ ννΑἱῖκ ἴῃ Ὑδῆν ἢ 5 γγᾶγ5 15 

ἴο δάοριὶ ἃ οουτβα οὗ οοηάαςὶ ἴῃ Βαττηοῦν Μὶτ Ὑδῆν ἢ 5 Ψ}}}, ἀπά 

σΟ,ΒΘΩ4ΌΘΉΓΥ ομθ ΨΏΙΟ, Ῥοσηλ 5 δ ἴο ρὺ “ογευαγα 2γοςῤεγομεῖν. 

-- δ. εἴηπονς σηρηόδηρ ὧν “λον»ι] Τῆδι 15, [ΏδΥ [4}} δῃηὰ βυῆετι 
αἴϊοῦ τυΐϊη. ΤΠ βᾶπηῈ τὕ4}γ5 ἰεδὰ ἴῃ οὔθ οδβδὲ ἴο 116, Ὀαϊ ἴῃ τῆς 

οἴδμοσ ἴο ἀδαϊῃ ; οἴ, Ὠι. 2015.}5 ; (ον. 18, 

10. 0] ΑἸ Βουρἢ ἀρρδγεη δὴ ἱπάεδηϊϊε ργοηουῃ Ὠοτο, ἰἰ 15 ΤΟΔ}} ἱπῖοτ- 

τοξαῖϊνς, τοἦσ ἐς τυΐδε 7 [εἰ ἀέρε, εἴε. (οἴ, 5ἰ τ] ν οα865 δίϊον τς, [ς. 911 Ῥβ. τογϑδ). 

-τΌΣ 9.9... 12» Οἱ. νἘΒ )αδδῖνε τρδγϊεῖηρ τ μδὶ ἰ8 τε! [ΠῸ δροάοϑβὶβ οἔ ἃ 
οοπάϊιὶοηαὶ δεηΐθηςς, ΟΚ. 166 α. --- ὈΥΡΥ] [ἢ ἴῃς δεῆβε οὐ 2μ ἔ.6., τ ρῃῖ ἴῃ 

ομε᾽ 5 οδϑυβς, [5 νοτὰ οσουτβ ἰῃ Εὶ (Εχ. 227. 8), Ατὰ. 25 513, θαυῖϊ ἰῃ [6 σεηογαὶ 
εἰ ίςαὶ βεῆβε ἰξ ἀοεβ ποὶ οοοὺυσ δαιΐΐος τδῃ Τοτγετηϊδῃ (οἵ, 2013, 15. 210 Βεϊης 
ἰαῖο). Τῆς ἵνο οἴδυβεβ αἱ ἴἰῆς Ἵεπὰ οὗ (με νεῖβς ατε Ἵοἰοβεὶγ ρᾶγδ]]εὶ, αηὰ βου α 
Ὀς ἰδίῃ ἰορψεΐδοσ, Ὀοΐἢ Ὀεΐηῃρ κυθοτάϊπαϊς ἴο ἴῃς ῥγεοεάϊηρ; συ... 

4 ΉΑ, τ 45 Ννε., Νον., ἀπὰ πιοὲ οἴοσβ τγδῖτα ἱξ, 
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Βεδά, ἰγεδϊσηεηϊ οὗ ἴῃς, 40 ἢ, 
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Ἰν1}} Η, 
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ἘἙοτείσψῃ παίΐοηβ, ργορῃεοῖεβ ἀραϊηβῖ, 
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Οοῦ, ἰάδα οὗ, ᾿Ιχχχν ,, χοὶ ἔ,, χοὶὶὶ ὦ 
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.-Φ-... ῥτεάϊοιϊϊνε οἰςπλεηῖ ἴῃ, ᾿χχὶν ἔ, 
--.--, 1646 4}15πὶ ἱπ, ἶχχν ἢ. 

, ζοναηδηῖ-ἰ θᾶ ἱπ, ᾿Ιχχυὶ ἢ. 
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Ιοσουδίβ, 161 ἔς 

ἴγγτε, 135. 

ΜάΆΟΙΟ, χχχυὶϊ. 

ΜΙ ΘΕ ΡΔἢ, 221, 3431. 
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Βεδὰ 8εβ, 183. 

ἙΚΕΟΝ, 26. 

ΟΑΤΗ, 145. 

Οζα, 23, 2ς ἢ, 
Οἰ εδἢ, 273, 351}. 
ΟἸεδά, 17, 288 (. 

αΠραὶ, οἱ ἔν, 111, 263, 330. 

ΙΝΌΕΧ 423 

ΟΕΟΟΚΒΑΡΗΙΟΑΙ, 

ἨΆΛΜΑΤΗ, 144 ὦ. 

- - ἐπἴγδῃςο ἴο, 157. 

Ηδχπιοη, 88 ἔ, 

ΪΕΚύβΑΙ ΕΜ, 47. 

7ἐζγεεὶ, 21: ἢ, 

ΚΑΕΝΑΙ͂Μ, 156. 
Κεχγυγοῖΐῃ, 41 ἢ, 

Κίτ, 20, 23, 192. 

[Ὁ ΌΕΒΑΆ, 156. 

ΜΕΡΙΤΕΚΒΑΝΕΑΝ, 182, 180. 
Μειρἢ 5, 330. 

ΜΊΖΡΔὮ, 269. 

ΝΆΙΟΤΗ, χχχὶιϊὶ. 

ΝΊΪΕ, 170 {. 

ῬΑΡΑΝ-ΑΚΑΜ, 380, 

ΚΑΒΒΑΗ, 161. 

ἘΔΙΊΔΉ, 273 ἴ. 

ΘΉΈΕΟΘΗΉΕΜ, 200. 

ΘΒ πὶ, 269. 

δἰάου, 28 Η, 

ϑοάοπι, 369. 

ΤΕΚΟΑ, 3. 

Τεπηδῃ, 23 ἴ. 

Οοπλογγδῇ, 269. ΖΈΒΟΙΙΜ, 369, 373. 

ΠΙ|. ΗΕΒΕΕΥ͂. 

ΩΝ, 194. ΓΟ ἽΝ, 22. Ὁ), 174. 
ὮΝ, 112. ΟΨΌΨΝ, 224. ὈΞΌΨΊΣ, 120. 
Ἰν, 58. ὩΣ, 233. ὙὙΠΠΓ12 ΞξΞ 5ὲγ" ἰάνέ, 22, 



424 

ῬΌ3, 3471. 
ὉΌ3, 110 ποῖς, 113. 

ἋΣ, 121. 

Ὁ), 20, 22, 

ὍΥΊ, 200, 224 {, 

ὅπ, 120 ἴ, 

ΟΝ, 110 ποῖς, 113. 

Δ, 127. 

»Δ, 202, 205. 

ϑ, 181. 

ΠΊΟΙ, 135. 
ὭΣ, 214. 

Π, 4, 170. 

ΠΕΞΠ, 257: 
Ἴ, 186. 

ἽΠ, 311. 

πῦτ, 23ς ἢ, 

ῦϑῃν, 209 ἢ, 

ΠἼ29, 199. 

ΠΟΣ, 117. 

οὐϑϑ, 175, 184 {, 

“09, 346 ἢ. 

05, 150. 

ΙΝΌΕΧ 

503, 117. 

2, 122, 124. 

23}, 261. 

135, Ιο5. 

τυ, 120. 

ἡγῦ, 224. 

30, 117. 
ὝΡῸ, 387. 

ΓΎΣ, 150. 

55, 62. 
Ὁ, 334. 

ΠΌΟΦῈ, 334. 

ΟΣ, 123. 

ΘΟΦΌ, 345 ἴ. 

] ὍΝ), 59. 

Ν32), 4. 

2), 150. 

ὍΣ, 128. 

Ὁ), 172 ἴ, 

Ὁ), 8. 

0), 315 ἢ, 

ἽΦ), 2311. 

Ὁ, ἰπίογοδηρε τὰ Ὁ’, 

158. 

Ὁ, 89. 

ὔῦ, 194. 

» νεδικεμίηρ ἴο κ, 158. 

ὈΛΌΡ, 71. 

225, 340. 

Ὁ Ὁ», 20Ο. 

ΝΒ, 310. 

ὈΟἽΡ, 150. 

ΓΊΝΩΣ, 158. 

ΓΟ, 117. 

ΩΣ, 80. 
ὝΕΣ, 197, 200. 

ὍΡΡ, 94, 235. 

ΣΡ, 1Ιος, 108 ἔ,, 128. 

ῬΌ, 194. 

πα, 158, 346. 

Ὁ δα, 158, 

ϑνι, 8. 

322 Ψ, 2116 ἢ, 

ΣΦ, 20. 

ΓΦ 323ι'΄ῦ, 199, 200. 

ΣΦ, 410 ἴ. 

οὗν, 139. 

ΠΏ, 256. 



ξρε ΘιεοαταρΌ» οἵ 

ἀπῖοῦ ἃπὺ 3θοθιὰ 
Τικκ οινίας γίδτεσ ἐαπποὶ εἰ γτοκεεῖ ϑε 

ϑεπηδῶ:; 

ΗΑΆΜΟΝ ΒΕΤΗ-ΑΒΕῚ, 

ΒΕΤΗ ΕΌΕΝ ΘΟΌΟΜ 

ΚΙΚ ΘΟΜΟΚΒΒΑΗ 

ΑΠΗΟΘΚ ΑἿΜΑΗ͂ 

ΒΘΗΙΤΤΙΜ ΖΕΈΒΟΙΙΜ 

ΒΑΑΙΡΕΟΚ 
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ὙΕΡ ΝΙΝ ὙΠΗΣ 
᾿ ἢ Ἂς ἘΣ ἐΝ τ ἈΥ͂ 

κ “ιν των λὰ Ἢ 

ΑἈ-Ἰ ΜΟΥ ΑΝ 

εν ΤῊΝ τον ΝΑ ΤΊΌΟΜΒ, 

φΨ--- “ὦ...
 πὸ αὔπΦἘΠΕΠΕοεΥἊ τι τα 



ἜΊχς δυιενπα σπαῖ αὐ καῖ αὐ σ ΧΆ. 

“ 4 “Ζζεϊσσα σήσαπες οπ α οὐδέν εογαρηδη γέ2:.᾽" ---- ΤῊΞ ΟὐΤΙΟΟΚ, 

ὈΕΟΤΕΝΟΝΟΜΥ. 
ΒΥ ἔπε Πεν. 8. ἢ. ὈΒΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., 01εἰ, 

Ἑερίυ5 Ρτοίεϑϑοσ οὗ Ηβῦσγον, δῃὰ (δῆου οὗ (μσχίβε Οβυσοῖ, Οχίοσά, 

Ογοννῃ ὅνο. Νεῖ, 2.00. 

Φ“ΝῸ οὔς οσουϊὰ ὃὈς Ὀεῖζετ αὐ] δεὰ [δὴ Ῥγοίεεβου Ὠσίνος ἴο τῖϊε ἃ οὐιεἰςδὶ 
διὰ ἐχερεῖϊοδὶ σοσηπις ἴα οὐ Πευϊεσοπογ. Ηἱβ ρῥγενίουβ ννουκβ αγὸ δυϊδοτ- 

1165 ἴῃ 41} τῆς ἀερατίπιεπίβ ἱηνοϊνοα; ἴῃς σταπιτηασ δηὰ Ἰεχίοου οἵ [πὸ ΗΟ ταν 
ἰδηρυαρε, ἴΠε ἴοννοεῦ δηὰ Βἰρῆεγ οὐ Εἰ ἴδια, 85 ννε}} δἃ5 ἐχερεβὶβ δηὰ ΒΙὈ] οὶ [8 6- 
ΟἷΟΡΥ; .- « - ἴδε ἱηϊογρτεϊδτίοι ἴῃ τιΐ8 σοπηπίδηΐδτυ 5 οατοίαϊ ἀπὰ βοῦε ἴῃ ἴῃς 
τοδίη. Α ψναδ ἢ οὗ Ὠἰβίοτιςδὶ, βεορταρ αὶ, πὰ ῬΒ]]ο]ορίςΑ] ἱπίογημδιίοι 111υ5- 
ἐγαῖεβ δὰ εἰποϊ αἴεβ οί [με πατταῖῖνε ἀπᾶντμε αἰβοοῦτβεβ, ΨαΙαδΌ]6, ἐβουρἢ 
ςοῃςΐβς, Ἔχουζϑι8ε5 ἃτε οἴϊοῃ ρίνεη." --- 7 Δεἰ Οονιργ ἐραξεονια εί. 

“41|5 ἃ ρΡ᾽δαβυσε ἴο 566 δἱ αϑὶ ἃ γα] οτ εἶς] ΟἹ Τεβίαπηθηϊ σΟτΩστ ΘΠ [ΔΥΥ͂ 

ἐῃ Ἐπ] ]5}} Ὁροη ἃ ρογέοῃ οὗ (πε Ῥεπίαϊευςἢ, δηἃ ἐβ ρας] οἣς οὗὨ βυςἢ τηοτὶξ, 
ΤῊΪ5 1 πηὰ 5Ξυροτίοσ ἴο ΔΩ οἴδμες (τη ὨΪΔΥΥ ἴῃ ΔΩΥ͂ ἰδησυᾶρο ὕρου Ὠοαυῖοι- 
ΟΠΟΙΩΥ." --- Ῥχοΐεβδοσς Εἰ. 1,. ΟὔΚΤΙ5, οὗ αὶς []πἰνετβιῖγ. 

“ Τὶς νοϊυτης οὗ Ρτοίοββδος Ὠγίνοσ᾽ β 15 τηδυϊζεὰ ὉΥ ἢΐβ8 ννο}}- ον σᾶτο δηὰ 

δοούῦγΑΟΥ, δηᾷ ἰδ ν}} ὈῈ ἃ στεδῖ Ῥοοῦ ἴο δΥΟΥΥ οὴςῈ ΨΟ 5065 ἴο δοαυΐτε ἃ 
τηοτουρὴ κπον]εάρσς, εἰἴδες οἵ ἴῃς οΡτεν ἰδηρσυάᾶρς, οἵ οὗ ἴῃς σοηίςηϊβ οὗ [ἴῃς 

Βοοΐκ οὗ Ὠευξζεζοθοσωυ, δπὰ πῃ εῖν β'σηϊβοδηος ἔογ ἴῃς ἀενεϊορπιεηϊ οὗ ΟἹὰ Το9- 

ἰδιυςηΐ Ἰδουρῆῖ. ΤΏς δυΐποῦ ἤπάβ βοορε ἔοσ αἰβρίαγίηρ δἰ5 ννς6}}- 'πόνγῃ νά 6 

διὰ δοουζαῖς ἱκιαονϊοάρε, δηὰ ἀεϊςαίαε δρρεεοϊδίίοη οὗ ἴῃς σεηΐυβ οὗ (86 

Ἡεῦτον ἰαηρυάᾶρε, πὰ ἢἰ8 τεδάοτϑ ἃ 80ρρ|1εἋ ἸῺ ΤΏΔΗΥ σδγεία ἱγ οοη- 

δἰγυοϊοα 1515 οὗ νοτάβ δηὰ Ἴχρτγεββίομβ. Ηᾶδθ ἰ5 δ 8198 Ῥεβὶ ἴῃ ἴῃς ἀοίαϊϊεά 

δχδιηϊηδίϊου οὗ ἰἣς ἴοχι."--- Σοπάση “4 λόρεξε»:. 

“41 τηυϑὶ Ὀ6 5Ξδἰὰ ἴδαιὶ (5 ννοσὶς 15 Ὀουηά ἴο ἴαἶκα γδηῖ ἀιοωοηρ [ἢς Ὀδδὲ σοτλ- 

τοουϊασίαβ ἷἱῃ ΔΩΥ ἰδηρσιᾶρε οὐ ἴπε ἱπιροτίδης Ὀοοὶς ἱὨ ψ ϊοἢ 1 ὦ:415. Ου 

ΕΥ̓ΘῪ Ρᾶρε ἴδετε 15 δουπάδηϊ ενϊάσηος οὗ ἃ 5Βοβοί αν ἱπον]ςάρε ο. ἴδε Ἰἰΐετα- 

ἴυγο, δηὰ οἵ ἴδε πηοδῖ ραϊηβιαἰκίηρ οατε ἴο τηᾶκε ἴμε Ὀοοὶς υδεΐαϊ ἴο ᾿Βοτουρἢ 
δἰυΐϊοηιβ."-- 7 Ζιίλεγαν Ολμγελπηέαρ. 

“Τῆς ἄξερ δηὰ ἀἰϊβῆσυϊ! φυοβίοηϑβ ταϊβεὰ ὈΥ ᾿Ὠουϊετο ΠΟΙ το, ἴῃ ΘΥΟΤΥ ἴῃ- 
δἴδῃςς, σοηῃδίἀεγεὰ ψἹ ςᾶτο, ᾿πδὶσῃϊ, αηὰ οὐἱεἶσαὶ δουίεη. Τῆς βἰυάοηϊ ννἢο 

ὙΠ565 ἴον 5011 ἰπίοσιηδίίοη, οσ ἃ Κπονϊεᾶρε οὗ πιεϊῃοὰ δηὰ ἰερεσ οὗ ἴδε 
ὯΔ οὐ ςἾβΒπηι, νν]}}} μὰ δἀνδηίασε ἰἱὰ οοηβυϊησ ἴΠ6 ρᾶζεβ οὗ Ὦτσ. Ὀτίνεοσ.".-.- 

σέο" “εν αἀί. 



ΖΦ ΖαϊοΧ ΑΙ λα 1 Οὐ 1 ΔΚ. 

“ἢ ὀεξευες 215 σεγίες “ο δέ 97) ἐῤοελ-»ιαξέηρ ἐνιῤογίαρες," 
-- Τῆς Ν, Υ.. ΕΝΑΝΟΕΙΙΞΤ. 

ΦΌΌΘΕΒ. 
Ἔν ὃε. ἈΕΟΒΝΟΕ ΕΟΟΤ ΜΟΟΒΕ, Ρ.ῦ., 

, Ρχοίεββοσ οὗ Ἰδβεοίορυ, ΗἩδγνασγὰ ἴἸηϊνογειϊγ. 

Ογοννη ὅνο. Νεῖΐ, 3.00. 

“ Τῆς [Ὑρορταρῖοαὶ Ἔχεουξίου οὗἁὨ (58 Ββαπάβοτης νοΐϊυτης 5 νοσίν οὗ Ὡς 
δοβοϊαυν οδαγαςίεσ οὗ ἴδε σοηϊοηῖβ, ἀπά δίρθοσ ργαίῖβε οουὰ ποΐ ὃς ρίνεδη ἰϊ.} 
-- Ῥεοίεβϑοσ (, Η. Του, οὔ  αγυαγαῖ ζύυρωενεν είν. 

“Τηϊ5 νοῦς τοργεβεηβ ἴῃ Ἰαϊοϑί γεβυ}15 οὗ “ Θοϊεπίᾷςο ΒΙ]1ς αὶ ΘΟ οϊδυβῃὶρ," 
διὰ 85 βιοἢ ἢδ5 ἴῃς ρυεαίεβδὶ ναϊὰς ἕο ἴδε ρυγεὶγ οὐ σαὶ βαἀςηϊ, ἐβρες δ} οἱ 
ἴδε 5ἰάεα οὗ τοχῖυαὶ δηὰ ᾿ἰϊοσγασυ οὐ ΕἸ οἱβηι.᾽) -- 7λ4ὲ Ολεωγελ διαμάασγα. 

“Ῥχοΐεβϑοσ Μοοσε 88 τῆοσς ἴπδη βυβίδϊ με ἢ15 βοῃοϊ δεν τερυϊδίίο ἴῃ [ἢ 

ψοτκ, Ὡ]Οἢ ρῖναβ υ5 ἴοτ ἴῃς ἢγβῖ {πιὸ ἴῃ ΕἸ ρ] 5} ἃ σοσωσα θη αΥΥ οἡ [πᾶὰρεϑ ποῖ 

Ἔχοςϊ]εὰ, ἢ ἱπάδεὰ δαυδὶϊοεά, ἰπὰ ΔΗΥ ἰδῆρυασε οἵ ἴῃς νοι]ὰ.᾽" -- Ῥχγοΐδϑβοσ 
Ι,. ΝΥ. ΒΑΤΤΕΝ, ο7.6. 5. Φίένέκεέν δελοοί, ἀλέα εἰῤλέα. 

“ΑἸ ΒΟυΡΉ ἃ οὐἰτἶςαὶ σοτητεπίασυ, [815 νγοσὶς Ὧδ5 1.5 ὑγδαςοῖοδὶ ι.565, ἀηὰ ὉΥῪ 
15 αἰνἰδίοηβ, μεδά]ηςθβ, οἴς., ἰΐ ἰ8 δάυιι σαν δάδρίεα ἴο [Ὡς νηῖβ οὗ 811 

τπουρβίίι! βιυάοηβ οὗ ἴπΠ6 Θογρίυτοβ. Ιπὰςςά, 8 ἴΠῈ οἴπες Ῥοοκβ οὗ ἴῃς 
δεγίεβ, 1 ἰβ βδυσε ἴο βπὰ 118 ὙΔΥ ἱπῖο ἴ88 δαπαβ οἵ ραϑβίοιβ πὰ βοβοϊαγὶν 18γ- 
ἸΏ 61." --- δογίαμα Ζίορ᾽» “ἤεγαία. 

“ἼΔΚκςο 115 ργεάεξος}ββουβ, [818 νοϊυσης Ὑ1}} 6. Ὑναυτγ ννεϊσοτηδά --- ὙΠ 5ὲ ἴο 
ἴ8ο5ς οβςε τηθδῃ5 οὗ βεουγίηρ ὑρ-ἰο-ἀδῖε ἰηϊοττηδίίοη οἡ ἴμς βυδ)]εοῖϊ οὗ ψΒϊςὮ 
ἷξ ἰγεδῖβ δὲ ᾿ἰπλϊςὰ, ἰΐ 15 5' ΤΡ ῚΪῪ ἱηναὶαῦ]ε.᾽" --- Εὐἐρεόπγρά δεοίενεατε. 

“ΤΏς νοσὶς 15 ἀοῃδ ἴῃ 8 δίῃ βρῆετε οὗ βοβοϊδυϊυ ἰπίοτεβὶ δηὰ ἱπαϊθοσεηςα 
ἴο ἀορτηαῖϑη) ἀῃὰ σοπίγονευϑυ, νν ἰ ἢ ͵5 αἱ ἰοαβὶ τοίγεβῃΐηρ.. .. [{ἰ5 ἃ ποῦ]ς 
ἰηϊτοἀυςίίοη ἴο ἴδ τλοσαὶ ἔογοςβ, ἰάθαβ, απὰ ἰπῆυδθηςος παῖ σοπίτοϊἹοὰ τὴ 
Ρεηοὰ οὗ ἴδε Τυάρεδβ, δῃὰ ἃ πιοάεὶ οὗ ψῃμδῖ ἃ ἰβιίοσίςαὶ οςοτησηθηΐαγυ, τὶ ἃ 
Ῥγϑοιίςαὶ επὰ ἴῃ υἱον βῃου]ὰ Ὀς.᾽" --- 7λε 7παερερμαϊρ. 

“Ἴδε νου 5 τααυκεα ὉΥ ἃ οἷδασ δῃὰ ἔοσοῖ]ε βίυ]ς, ὈῪ βοβοϊαυῖυ γεϑεατοῆ, ὉΥ 
οσίεἰςαὶ δουπιθη, ΌῪ οχίςπβῖνα τεδάϊηρ, δηὰ ὈΥ δνϊἀθηϊ δηλ Αγ τυ τὴς 
Ἡδεῦτεν. ΜδΩΥ οὗ ἴδδ σοϊηπιεηῖβ ἀπὰ βυρροβίίοῃβ ἂτὲ ναϊυαῦϊο, ψ ἢ ]ς ἴδ 
ἱπάεχ αἵ ἴῃς οἷοβε '5 βεγνί σεῦ ϊα δηα βαιβϑίβοϊουγ." --- ῥλίαάείῥλία ῥνεεόγέεν αν. 

“ΤΠ νοϊυτης δυβίαϊ 5 ἴῃς τερυϊδίίοη οὗ ἴῃς 5ουῖοβ οσ δοουγαῖες δηὰ νυἱάς 
βοΒβο  υβῃΐρ σίνεῃ ἴῃ οἶεασ δηὰ βίγοηρ ἘΠ ἰ5ἢ,. .. [ἢς βοῇ αυῖγ τοδάον 
Βηὰ ἀε]ρμῖ ἰῃ [Ὡς ρεγυβαὶ οὗ {15 - " .."--"Ἱ.: ςοτηχθηίδευ. - Ζέορε": 2ἴονα]α, 



ὅθε Ἱκέετπαίίοιαῦ φ τίς ξοημππεπίάτα 

-“Κίκλν Ἀεζῤ με ἐο Ζελοζανγε «πα »εὐεξεέενε."" --- ΤῊΝ ῬΝΕΞΒΥΤΕΈΚΙΑΝ ΒΑΝΝΕΕΞ, 

ΤἼΠεῸ ΒοοῖΚϑ οἱ δμπιηοῖ 
ΒΥ 

ΒΕΝν. ΠΕΝΕΥ͂ ΡΗΕΘΕΒΝΕΌ 5ΜΙΤΗ, ἢ.ῦ.. 

δνυΐεεεον ο"' Βέδέλρα! δϊέενν ακαῖ 7κπέεη νέαις ἐκ Ανπλενεί Οοίξερα, 

γον ὅνο, Νεοέ 2.00. 

4. Ῥγοίεξβοσ ϑυ Π᾽ 5 ΟΟΙΩΠΊΘΠΙΑΤΥ Ὑ11]} ἔοσ βοιὴης {πῆς Ὅ6 [6 5ἰδηδασχή 
ποῦΐκ οὐ ϑαιηποῖ, δηὦ νὰ ΠΕΑΤΟΪΥ σοημρσταίαἶαῖα Ἀϊπὶ ΟἹ ΒΟΒΟΪΑΥΙΥ ὑσοσῖκ 54 
{Αγ δοςοι ρ] 151:6ἀ.᾽".-- 7 .ε Αλεηιι. 

41| ἰ5. ῬΟΓῚ οΥ 08] δηὰ ὄχερεῖῖοδὶ, δὰ ἀθ4]5 τ ΣΝ οτἱρσὶπαὶ Ἡδεῦτεν δηᾶ 
Οτεεῖς. ἰ βῆονγ5 ῥδϊπϑίδκίηρ αἰίρεηος δηα οοπ βίους σεϑοασοῖ,""- 716 
Ῥγεεόγίεγέα». 

“Τῆς 50} ]ς 15 οἶδδσ δῃᾶ ἔοσοῖθ]α δπὰ βυϑίδϊῃβ ἰῃ6 τ 6 }]- ΟΣ τερυϊαιίοι οὗ 
τῆς ἀϊδιϊησυ θα δυῖΠοῦ [οΥ βο πο σϑῃρ δηὰ οδημᾶοσ, ΑἹ] ᾿βουγσδιίαϊ 5ἴυ- 
ἀςηῖβ οἱ ἴῃς δου ρίυγεϑ ν}}}} δηα τΠ6 ψννοτὶς μεϊρίαϊ, οἵ ΟὨΪΥ οἱ δοοουηῖ οὗ 118 
βρεοὶῆο ἰγεδιπηςηί οὐ ἴη6 Βοοῖκβ οἱ ϑαζηυοῖ, οι ν ΙΟἢ ἰϊ 15 θαϑεᾶ, Ὀὰαϊ Ὀδοδῦβα 
οἵ τῆς Ἰρῶϊ 1 [ἄγχονγ5 οἢ δηα [πὲ δὶὰ ἰΐ σίνεοβ ἰῃ ἴμ6 ρθηοταὶ ἰηϊεγρσοείδιίοη οὗ 
τῆς Θοτρίαγεβ 85 πιοαϊβεὰ ΕΥ̓͂ ργεβεηῖ- ἀδΥ̓ οτος 5π|.."--7 Δ. Ῥλιααείῤλία 
γε". 

“Τῆς ἸἸΕΓΑΣΥ 404} } οὗ ἴῃς Ῥοοῖὶς ἀεβεγνεβ τηεηιίοη. ες ἀο ποῖ 508} 
ὅο ἴο Ἑςοτητηδηϊδσίεβ ἔοσ πηοῦδ]β οὗ ΕΏΡ 5} 5ῖ}γ]6. Βαῖ τΠ15 ὈοοΪκς ἢᾶ5 ἃ ἀϊΐ5- 
ηςῖ, τπουρ ἀποδίτυβίνα, ΠΠΙΟΓΑΤΥ ἥαρνοσ. [τ ἰ5 ἀε! σῃι] τοδάϊηρ. ΤῈς 
δ ϑ᾽αϊΐοη 15 αἰ γαγϑ (εἰἸοϊϊου5, δα οἱΐϊθῃ γοηοσβ ἔυγί Ποῦ σοσητηδηΐ ἡδοᾶς- 
1.55."-Ζλε Ξυανρεεί. 

“ΤΏὮς ἰτδαϊτηθηῖς 15 οὐ ἶσα], δηᾶ αἱ τῆς βδῆὴς {ἰτῆς Ἔχροϑίϊουυ. (οηβογνδο 

ἄνες 5Ξἰυάδηϊβ τηΔΥ ἤπηὰ τς ἴῃ 115 νοϊαπια ἘΠ ΙΓ ἢ ΠΟῪ σδηηοῖ ἀρτοθ, 
Ὀυϊ πο ομδ ψ]5ῃηρ ἴο Κηονν ἴῃς ποῖ σεσθηΐ σοπο] 509 σοησογηίηρ 1185 
Ρατὶ οἵ βδογεὰ ϊἰβίοσυ οδϑὴ δβογὰ ἴο Ὀ6 ψιμουῖ ἴι."-δάιααείῤλία γετὸγ- 
ἕεγίαν; ομγια. 

“Τῆς Δδυῖΐποσ Ἔχ 115 Ῥτες σον τἢδὶ ΒΟ ΠΟΪΑΥΪΥ δἰττυἋ6 ΠΟ ἢ 1111 οοχὰ- 
ταεηὰ Ἦἰ5 ψοσὶς ἴο ἴ86 νιίὶἀεϑιὶ δυάϊςηςο."--- ΖΔ. Ολιγελνιαη, 

““ΤΏ 6. σΟΙΏΓΠΊΘΠΙΑΙΥ ἰ5 ἴῃς πιοδὶ σοπιρίεῖς δηὰᾶ στηϊηαῖϊς ἈΠ Ποτῖο ρυ] ἰσῃδὰ 
ΌΥ δὴ Επρ] 5}}- 5 ρεδίκίησ 5. οἶδ. ᾽-- δ εγαίμγε, 

“ΤΠ νοϊυπη65 οὐ ὨὈγίνοσ δῃὰ Μοοζε εῖ ἃ Ππιρῇ κἰδηάδασγὰ ἴοσν ἴῆες ΟἹἱὰ 
Ὑεβιαπιθηὶ τυτίϊεγϑ; Ὀαϊ 1 {π|η]ς Ῥτοίεββου ΘΠ 5 οσκ ἢδ5 τεδοῃοὰ 186 
δδίηδ δίρῃ Ἰονεὶ. [1 15 βο πο αΥὶν δηὰ οὐ ςαὶ, δηὰ γαῖ ἰΐ 15 τυυ τὴ ἴῃ ἃ 5ρί τι 
οἵ τενεσθηϊ ἀσνοίίοη, 8 σψουτὴν ἰγοδίσηθηϊ οὗ ἴῃς βδοσεὰ ἴοχῖ. "'᾿-- ΡΚΟΣ. 1.. Ν,. 
ΒΑΤΤΕΝ, οἱ Ρ. Ε. Ὀίντηιγ ϑομοοὶ, ΡΒ δας Ρἱδ. 



ὅθε Ἰκέετπάξοπαῦ Φιτίήςα φροιπππεπίάτῃ. 

“4Α4,![Ι (κι “227 αναμες ὁ» αὖ οἱζεν εο»εριεηαγέες."" -- ΤῊΝ ΟΥὐΤΚΟΟΚ, 

ΡΕΟΝΕΝΒΒ 

Βν {πὸ εν. ΟΘΒΑΝΝΕΟΒΌ Η. ΤΟΥ, ὃδ.0ῦ., 1.1..ὴ. 

Ῥχοΐοξϑοῦ οὗ Ηεῦγεν ἰῃ Ἡδγναγὰ []πηἰνοσεὶγ. 

σεονν ὅνο. Νοί, 92.00. 

947 οατείαϊ ΞΟ οἸυβΐρ τΠἷβ νοϊαπις ἰεανεβ ποι ίηρ ἴο θα ἀεκίγεὰ. 75 ἔῃ. 
ἱεγρσείδιϊοπ ἰ5 ἔγες ἔγοπι [πθο]ορίοδὶ ρῥσεὐαάῖσθ. [11 Ψ}}} θὲ ἱπάϊβρθηβδῦϊα ἰὸ 
ἴῃς οαγοία] κβιυάεηϊ, Ἡ ΒΕΙΠΘΓ ἰᾶγ ΟΣ οἱ] τοδὶ. "--Ζ.ς Ομ ροῖ, 

“Ῥχγοίοϑβοι ΤΟΥἾ ΒΒ “" ΟΠΊΠΊΘὨΙΑΤΥ ̓  ὙΝ1}} [ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂ γεδγ5 ἴο σοπὶα τετηδὶῃ ἃ 
᾿απάδοοκ ον Ὀοζῇ ᾿ϑαοῆθγϑ δηάᾶ ᾿θάσηοσο, δηὰ 15 ἀεἴ4115 νν1}} θὰ βἰυαϊεὰ ἩΠῈᾺ 
οτἰτἰσαὶ σατα δηα ρεποσαὶ ἀρργεοϊαϊίοη."- 7216 Αἐἠεέμαιη:. 

“ΤΠ σοτχμσηθηίαυυ ἰἴβεϊί ἰ5 4 πιοϑὶ ἱπογουρῇ ἰγεδϊτηθηῖ οὗ δδοῖ νεῦβε ἴῃ 
ἀεῖαὶ, μὰ ν ἢ τῆς Ἰιρῃῖ οὗ [πὲ {116 5ῖ βομο  υβῃρ 15 ᾿στονγη ρου ἴδ 6 τηοδῃ- 
ἷἴηχ. Τῆς Ἰεαγηΐηρ ἀἰβρ᾽αγεά [ἢτουσπουΐ ἴΠ6 ννοτῖκ 15 ἐποσθοιβ. δα 15 8 
ΠΟΙΏΙΊΘΩΙΑΓΥ δὲ ἰαϑὶ ἴμαὶ ἄοεβ ποῖ 5Κὶρ ἴπε δαγά ρΐδοθς, θᾳῖϊ σσγάρρ]εβ ψ ἢ 
ἜνΘΥΥ Ργοῦϊοῖ ἀπά ροϊηῖ, δηὰ θ4γ5 ἴῃ Ὀεϑβὶ {πᾶϊ οδὴ "δε 5414.᾽-δγεςόγέεγίανι 
Βα, Ή ΓΤ. 

“«“Ῥγοΐεβϑδου ΤΟΥ 5 σοπιτ ΠΑ ΥΥ οὐ Ῥσονεῦῦ5 τηδϊηἰδίη5 ἴῃς ἰρῇῃεκὶ βἰδπάδαγὰ 
οἱ {πὸ πιογηδίὶοηδὶ (τ σαὶ (οπηπιθηΐϊαγιεβ. δε σδῃ σῖνε ὯῸ ΒΙΣΠΕΓ Ρῥγαῖΐβα. 
Ῥτγονεγὺβ ργθβθηῖθ σοπραγαί νεῖν [ενν Ρτο ] 5 ἴῃ οὐ ςίϑη, Ὀυϊ οὔεσβ ἰαγρα 
ΟΡΡοτγίιπιτῖε5 ἴο ἴῃ ἐχροβίῖου δπα ὄὌχερεῖθ. ῬΡχοίεβϑοσ Του δ νοσὶς 15 
τῃοτουρῃ δηὰ Ἴοοτρὶεῖς.᾽---7ζ74 Ορηργέραίομα ζῇς. 

““ΤΠ!]5 δά ἀϊτῖοπ ἴο “ΤἼς Τηϊογπδιίϊοηδὶ Ουϊῖςδὶ (οτηστηθηΐδγυ ᾽ ἢ845 ἴτε βατηα 
ΟΠαγδοῖο 5105 οὗ [ποσοῦ ρη655 δηα ῥ᾽ η βία κί ἢ ρ᾽ ΒΟ ΠΟ] Αγϑὶρ 845 ἴπ 6 Ρργυεοθάϊηνσ 
βϑϑθϑ οὐ [6 56γ165. [Ι͂ἡ ἴῃ6 στοαὶ ἰσθαϊπιεηὶ οὐ ἴῃς ἴεχῖ, ἱῃ ποῖίηρ τῃ8 
νϑτίουβ τοδαϊηρϑ ἀπ {πὸ ἔοτοα οὗ ἴῃ ψογαβ ἴῃ [6 οτίρίηαὶ Ἡδεῦτγον, 1 ἰδανος 
ὩοΙΠὶηρ ἴο ΡῈ ἀ65:τεα,"--Ζ. Ολγίρείαη 7μέεέζι ηκ67. 

“Α Βτϑῖ-οἶδϑϑ, αρ-ἰο-ἀδἴα, οὐ αὶ] δηα ὄχερεῖοδὶ σοσητηθηἴδτΥ οπ ἴῃς ΒοοΪς 
οἱ Ῥτονεγθϑ ἴῃ ἴπ6 ΕΠ 5} ἰδηρυαρα νγᾶ5 ὁπ οὗ ἴῃς ογγίηρ πεεάς οἱ Β:Ρ]ςΩ] 
βοῃΠοϊυϑῆϊρ. Αοοογάϊηργν, γα ΠλΔΥ ποῖ δε γἱο] ἀϊης ἴο τῆς Ἰαίεϑι δααϊοη ἴο 
1η6 Ιπιογηδίϊοηδὶ (τίς 41 ϑόγίθς ἴὴ6 τυϊραῖς 1ἰ ἄσβογνοβ, ΏΘη νὰ 54Υ ἴῃαῖ ἱξ 
αἴ οὔςε ἴδκαεβ ἴῃε ἢγϑί ρἷδςα ἰπ 115 οἶαββ. ὙΠδῖ ρἷαςα ἰτ υπἀουθίεαϊν ἄεβεσνεϑβ, 
Ὠονγονεῦ, δηὰ νγουα πᾶνε βεουγεα ὄνθῃ δραίηδί τη σἢ τόσα ἐοστη! 4016 οοτῃ- 
ΡΕιογα πῃ ἰτ ὨρΡρεη5 ἴο ἤανθ. [τ ἰ5 δ᾽ορεῖπεῦ ἃ ΜῈ] -ἀγγδηρεά, Ἰαςϊὰ 
δχροϑίοη οἱ {Π1|5 ἀπίαπα ὈοοΪ ἰῃ ἔπ ΒΙΌ0]6, Ὀαβοά οἡ ἃ σαγείαϊ συν οἵ ἴΠ6 
ἰεχί ἀπ α 18 ᾿ἰηρσαίδεῖς δηα ἰἰδίοτιοαὶ ὈὉδοκρστουπά οὗ Ἔν εσΎ ρατζὶ οἱ 11. -- 7 .ε 
7η1627107.. 

“ἌΝ ΉΠῸῈ 115 ΠΟΙ ΠΙΘΏΤΑΤΥ 15 ΟΑ]16α 4 οτἰτἰσα]᾽ δηά 15 βυςῇ, ἴΐ ἰ5 ποῖ οὔς ἴῃ 
ὙΠ ἢ τΠ6 ἀρραγαῖι5 15 βρτεδα ουξΤ,ειη ἀείδι} ; 1 15 οὔθ ΠΟ ἢ ΔΠΥ ἱπις6]}}- 
βεηὶ Ἐπρ 5 τεδάθῦ οδῃ ταδα Υ 56 δΔηά {ποσοῦ ὑπάεγϑίδηὰ "- Τὰς 
ξυαηρεί) ες. 



φῆς Διυῖονηαιτσπαῖ Οὐ ςαῖ Οσπ ΠΙΤΕΚ. 

“ἕο φενη ἐξ; ας πεειε 70», 116 εἰμ οις ῥαςῖο» 10 οσεέης ἀξμοεῦ 
47) 1:56 υοέμγιές 45 το οὐΐϊαΐη 166 ὀεεί αἰεδοημα ἀπά ἐπεγωορῥεάϊα." 

--, ΤΗΕ ΟΟΝΟΒΕΟΘΑΤΙΟΝΑΙΩΞΤ, 

51. ΜΑΚΒΙ. 
ϑν πὸ ον. Ε. Ρ. 6αΟ0}.ῦ, ὃἢ.ῦ., 

ζαΐν γοῦειεον ἡ, Νίειυ Τεείανεενξ Ξι ερνείε, . ΞΕ. έσέκνν δελοοῖ, ῬΑϊασδεοίβλέα, 

γον ὅνο. Νεοί, 82.5ο. 

4“. γοΐηΐ οἵ 5. ῃοϊαγβῃ!ρ, οὗ δοουγδαου, οὗ οτἱρί δ! τ, [15 1αϑὲ δὰ ἀϊΐου ἴο ἔχει 
φογῖ 65 15 ννουτὮν οἵ 115 ργεάδο}ϑϑβϑογϑβ, ννἢ1]6 ἔου ἔδύβθηθβ8 δΔη ἃ ΚαΘΏἢ 685 οὗ οχεραὶς, 
“πε 5Βῃουϊὰ ρυϊ 1ξ ῃτϑὶ οὗ ἴδεπὶ 4]}."- 7ἀε Οσοηργεραϊορκαδεί. 

4Τῃς ν᾽ ο]6 πιᾶῖκο-ρ 5 (μαὶ οὗ 4 [πογουρὮϊγ Πεϊρίμ!, ἱπδίτυςτῖναε οι ἰςα) 
δῖαν οὗ ἴῃ6 δοτά, βυτραβϑὶηρ δηγίμίηρ οὗ ἴῃς κΚπὰ ἐνεσ αἰϊεπιρίεὰ ἴῃ ἴἢν 
ΕἘΡ᾿ Ἰ5ἢ ἰδαηρυάαροε, δηὰ ἴο βιυάἀεηῖβ δῃα οἰσγργίήθ Κηονίηρ [ἢ 6 ῥγοροῦ υ86 οὐ 
ἃ σοΙητη Π,ΔΥΥ ἱξ νν}}] ρτονα 8 ἸηνδιὉ]ς δἱα."- 746 Ζεεγαη Ομαγίθν. 

“« Ῥγοίεβϑου αουϊὰ 498 ἀοῃπεα ἢὶβ νγοσὶς ννο]] δηὰ ἱποσζουσῆϊΐγ. ... ὍΤᾷδε σοιὰ 
ΓΑΘΏΪΑΓΥ 15 Δῃ δαπγγαῦ]ε Ἔχδιηρὶς οὗ ἴδε οτἶςαὶ τη Ποά αἱ 115 Ὀ68ῖ,... Τὴ 
νοστὰ βυάν . .. βΒῆονβ Ὡοῖ ΟἿΪΥ [ΔΠ||}18Υ}ΥὉ 1 411 ἴδ ᾿ἰτογαΐυτα οἱ ἴῃς βϑυῦ. 
]6ςῖ, Ὀυΐ Ραιϊεηῖ, (αἰ ία], ἀπὰ ἱπάδρεπάσδηϊς ἱηνοϑιραϊίοη. ... 11 Ψ}}} τη), 
δπιοηρ ἴῃς Ὀεβῖ, 85 ἰξ ἰ5Β [ῃς ἰαϊθβὶ σοπιπθηϊαυυ οὐ 1815 0484] Οοϑβρεϊ."-- ΖΑ: 
Ολγίτίαη 7η εἰ ρερεεν. 

“1 ψ|} ρῖνο τῆς βίαάεπξ ἴῃς νἱροτσουϑὶῦ Ἔχργαβϑοὰ ἰπουρηϊ οὗ ἃ νοῦ Τουρς. 
ἴα] 5. βοΐαγ." --- 71ε Ολωγελ δίαπάαγα. 

“Ὅν. Οουϊα᾽ 5 σοχηπηθπίδτυ οὐ Ματὶκς ἰβ ἃ ἰατρε βυσοδββ, .. . δη ἃ ογοῦϊ ἴα 
Ατηουίοδῃ ΒΟ δυβηρ. ... Ηες 88 ὑυπάουριςαϊν σίνεῃ 5 ἃ ΠΟΙ ΘΠΙΔΓΥ ΟἹ 
Δίαγς τ ΒΊΟἢ Βυγρα5565 8}} οἴποτβ, ἃ [ρὲ μᾶνὸ τεᾶβϑοῇ ἴο Ἔχρεοῖ 1} "Ἂς ἱγῆς 
ἴπ ἴῃς ςα86 οὗ Ἔνεῖῦ νοϊππιε οὗ ἴῃς 5εγὶςβ ἴο νυίο ἢ ἰΐ Ὀε]οηρΒ." -- 726 Δέῤῥίεαέ 
Ἡ»ογ γώ, 

Φ“ὙΒΕε νοϊυπιὸ 8 σπαγδοίοσίζε ἃ ὉΥ ὄὀχίεπϑῖνα ᾿εδγπίηρ, ραϊΐεπί αἰϊοηϊίοη ἴο 
ἀεῖα!]5 δηὰ ἃ (αἷς ἄερτεε οὗ σδυτίοη.᾽" --- Θἐὀδοίλοία ϑας7α. 

“Τῆς εχερεῖϊίςαὶ ρΡοτγίϊοη οὗ ἴἢς ὈοοΪὶκ 5 5'πηρὶς ἰπ ἀτγαηρετηεηῖ, δά τῃ ΓΑ Ὁ ]ς 
ἴῃ ἔοτι δηὰ σοπάςδηβοά ἴῃ βἰαϊοπιοηῖ. ... Ὦγ. Οουϊὰ ἀοεβ ποῖ 5] νυν] 5} }γ ἕο ον 
ΔῺΥ Δυϊῃοτ τυ, Ὀυϊ Ἔχργεββο5 ἢἷ8 οὐ ορὶπίοηβ ἴῃ ἰδῆριαρε ὈοΓΠ οοηοῖβε δηὰ 
οἰεατγ." --- 716 Ολήεαρο δίαπααγ α, 

“Τῃ οἶδασ, ἰογοῖ Ὁ] ἀπά εἰεραπῖ ἰάπσυᾶρε ἴῃς δυΐπον ἰατη βῆ ς5 [ῃς τεβυ 5 οὗ 
ἴῃς Ὀεκῖ ᾿πνεβιϊρσαϊΐομβ οἡ ἴῃς βεοοπα Οοβρεῖ, ὈοΪὰ εατὶν δπὰ ἰαῖε. Ἧς ἰγεδῖϑ 
ἴπεδςε νατίουϑ 5.) οἴ νυν ἢ τῆς Πδηὰ οἵ ἃ πιδϑεῖον." --- ϑοείορς Ζίορ᾽ ς 2167 αἱά. 

“ΤΉῊς δυῖΐδπον ργίνεβϑ δρυπάδηϊ Ἵνϊάδηος οἵ [ποτουρὴ δοαυδίηΐαπος ἢ [ἢς 
[αοῖβ δηὰ ἢἰβίογυ ἴῃ [ἢς οαβεὲ.... Ηΐς τγεδίπιθηὶ οἵ ἴἢςπὶ ἰ8 αἰ νναυδ ἔγεβδῇ δῃὰ 
3 δοίᾳεγ, απὰ οἰϊεηείτηςβ Ὠοϊρίυ!,᾽" -- 1446 νεῖν Υγογά Οὐτεγυεν. 



“Ὡς διυετπαομπεῖ ΟΥΑΙ ἀὐσηχηχ ἾὙ1]. 

“7 ἐς ἀαγαδν πεοξιδα 7 Ὁ ταν Τλαΐ {λίς τογίες τοῖδί εἰαμπα γε 
α»ποηρ αὐ ξηρά «εγία ἐονησηίαγίος οη ζὴς Βιδέ.᾽" 

- ΤΗΕ ΒΙΒΙΙοΑι, ΌΒΙ. 

51. ΚΗ. 
Βν {πὸ ον. ΑΙ ΕΝΒΕΌ ΡΙΟΠΠΕΝ, ἢὉ.ῦ., 

Μεεῖες οἵ {Πηἱνεγεῖγ ΟΟ]]ερε, Πυτγῆαπι. Εοπηεεγ Εεὶ ον δηὰ ϑεηΐος Ταΐοσ οὗ 
Ταπιν ΟοἸ]ϊερε, Οχίοσγα, 

ὕγοννῆ ὅνο. Νεί, 93.00. 

1ὴ ἴδς δυὐδοτβ Οτ τοδὶ Τηἰγτοάυςτίοη ἴο ἴῃς (οσασ ηἴΑΥΥ 15 σοπίαϊηεὰ ἃ []]} 
τοαϊτηεηῖΐ οὗ 8 ἴατρε πυθοῖ οὗ ἱτιροτίδπι ἰορὶς5 οοπηεοῖοδα νὴ ἴῃς βἰθαν οὗ 
τῆς σοκρεϊ, ἀτωοὴρ ψὩ]οἢ ἀγα Ὡς (ο]] ονίηρ : Τῆς Αὐἴδοτ οὗ (ῃς Βοοῖ --- Τὰς 
ϑουζοαβ οὗ ἴῃς Οορρεὶ --- ΟὈ]εοὶ δπὰ Ρίαπ οὗ ἴδς Οοβρεὶ --- (Βασδοίεϑο, 
δ)16 δῃὰ [Ἷδὔηρυᾶρε --- Τδς Ιπἰερτὶν οὐ (ῃς Οοβρεὶ --- Τῆς Τεχί --- ἰΔἴεσαιγ 
Ἧ!Ἰεἴοτγ. 

ΕΒΗΟΜ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟΗ’ 8 ΡΗΕΡΑΟΕ. 

1{ τἢΐ8 Οοτωσ θη Ὧδ85 ΔΩ 5ρόοΐδ] (εδΐυγεβ, πο νν}}} ρεγῆδρϑ Ὀς ἑουπὰ ἴῃ 
ἑξῆς ᾿ΠΙυδίταξίοηβ ἴσοι [εν συ ηρπ, ἰῃ ἴῃς δουμάδηςε οὗ τοίεγεμοςδ ἴο ἴῃς 
ϑεριυδρίηϊ, αηὰ ἴο ἴῃς Αςἰβ δπὰ οἴπον Ῥοοῖκβ οὗ ἴδε Νεν Τεβίδιηεθηϊζ, ἴῃ ἴῃς 

(τεχυεηΐ αυοίϊαιίοηβ οὗ τεπαάοτίηρβ ἴῃ ἴῃ6 [1,αἰΐη νογϑίοῃβ, δῃ ἰῃ ἴῃς δἰϊεηῦοι 
ὙΠ ΠΙσὮ Πᾶ5 Ὀδδη Ραϊὰ, Ὀοῃ ἴῃ (ῃς [ηϊγοάἀυοζίοη δηὰ [Ὠσουρδουῖ ἴῃς Νοῖξδδ, ἴο 
[86 τηδεῖς5 οὗ 51. 1,υἱκε᾽5 5[}]6. 

ΦἸὶ 15 ἀϊδιϊηρυ ίϑηῃεα (Ὠτουρῃουΐ ὈΥ ᾿δαγηΐϊηρ, 5ο τ εἰ οὗ Ἰπάρστηοπξ, δαὰ 
δουπὰ εοχορεβὶ8. [Ιἰ 5 ἃ "νεῖ σοηϊΠΡυϊΐΉοηῃ ἴο ἴδ ἰηϊεγρτείδίίοη οὗ ἴδε 
ΤΗϊγὰ σοβρεὶ, δῃα νν}}} ἴδκα δὴ μοποτδῦϊα ρΐἷδος ἰῃ ἴῃς 8εγῖεβ οὐ ψῃϊςὮ ᾿ἰ ἰοστηβ 
8 Ῥατι."--- Ργοί. Ὁ. ἢ. ΘΑΙΜΟΝΡ, ἴῃ ἴδε σή δεα Κευΐξιν. 
“γε ατε ρ]οαβεὰ νυ ἢ ἴῃς [Ποτουρῇη688 πὰ βοϊεπίο δοσυγδοῦ οὗὨ ἴῃς ἰηῖϊοτ- 
οἰαϊίοηβ. . .. [Ιἴ5εεπὶβ ἴο υ5 [δῖ (ἢ ς ῥγενδι ηρ οπαγαοϊογίϑβες οὗ ἴῃς Ὀοοϊς 

15 σογη ΠΟ 5686, ἑοτίΠοα ὈΥ Ἰσατγηΐηρ δηὰ ῥεῖν." --- 7.6 21ἐν σά ακα ἐν εεόγέεγ. 
“Απ ἱπηροτίδηϊ σοσκ, ψ ΙΟἢ πὸ βἴυάεοηϊ οὗ ἴῃς ιυοτὰ οὗ ἀοά οδῃ 5δίεϊγ 

Ἀερὶεςι."-- ΖΔε λεγε διαπάατγα,. 
“ΤΏΘ αὐἴδποντ ἢᾶ5 Ῥο ἴῃς 5. ῃοϊατ5 Κπονίεάβε δἀηὰ ἴδ6 5Ξοβοϊατβ ερὶ τι 

ἈΕΟΘΘΒΔΙΥ͂ ἕογ ἴἢς Ὀγεραγαίϊΐοη οἵ δυο ἢδ ἃ οομηπιδηίδιυ. ... Ὗε Κηον οὗ 
δοίης οἡ ἴῃς ΤὨῖγᾷ οβροὶ νυ ϊ]ο ἢ τοῦτα μβοσουΡὮΥ πιοεῖβ ἴῃ6 ψαηῖς οὗ ἴδῃς 
βΙ] 1 αἱ βο οἶα." --- 724 Ονμοοξ. 
“Τῆς Δυῖῃου 15 ῃοΐῖ ΟΠ]Υ ἃ ριοίουπά ϑβοδοῖατ, Ὀυϊ ἃ ομδβίεπεἃ δπὰ τενεσεηῖ 

ΓὨγχιβιίατ, ννὴο υηδεγίαϊοβ ἴο ἰηΐεγργεῖ ἃ ἀοβρεοὶ οὗ (Ὠτγβῖ, 80 85 ἴο 580 
ζηγτϑὶ ἰῃ Πἷἰ5 σταηάδυς δηὰ Ἰονα]ΐηθβ55 οὗ οδασζδοίον." - 7.4 «ϑοωίάεγη Ολωγελ- 
να». 

“Ἰὶ 5. ἃ να] υδῦϊς δηὰ τναοϊσοπις δά που ἴο οὐν βοπηδνηιαῖ ΞΟ ηΥ βιοοὶς οὗ 
δγϑῖ-ο1458 σοϊημηθπίαγεβ οὐ ἴδε ΤὨϊγτὰ Οοβρεῖ. ΒΥ 115 βοβοϊδυῖϊν [ποσοῦ ρ μη 655 
ἦτ ννε}]} ϑυβίδί 5 ἴῃς τερυϊατίου νοι ἴῃς ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΚΙῈ5 ἈΔ8 ΔΙγοδαῦ 
ῬΟῊ." --- Ρτγοί. Ϊ. Η. ΤΗΑΥΕΕ, οὗ Ηδτεναγὰ {π|νογβιιγ. 

Ζἀλϊς νοΐενις ἀαυΐμρ δέές “0 γεεόρεν ρμδί ἠεα,, γεν έλεν ποῦῖοος ἀνε ποΐ γεὶ 
«υαεὐαδ,2. 



πῆς Ζιυϊετπαζίσμαϊ αὐ {8} Οὐχ ΠΥ ΣΉ ΤΑΓΙ, 

“2 0» ἐὰσ εἰμι’ 5 πεῖν ἐονιρι 7 2γοριῖδές τ δέ ἐμά ἘΝ: 
σαί." --- 6 ΜΕΤΗΟΡΙΒΤ ἘΕΟΟΚΡΕΒ. 

ΒΟΜΙΑΝΘ. 
ΒΥ {πε εν. ΠΙΙΑΜ ΘΑΝΌΑΥ, Ὁ.Ὁ.,1.1,.0., 

ἴᾶγ Μασρασζεὶ Ῥχοΐοββοσ οὗ Ὠἱνίηϊ γ, απὰ σδπου οὗ (γῖϑὶ ΟΒυσοὶ, Οχίοτζα, 

ΑΝῸ ΤῊΚ 

Βον. Α. Ὁ. ΠΕΑΌΙΙΑΜ, ΜΑΑ., ἢὉ.ῦ., 
Ῥχίης!ραὶ οὗ Κίη ρ᾽ 5 ΟοἸ]ερε, ᾿οηάοη. 

γον ὅνο. Νεοῖ, 3.00. 

4“ Ἐτογὴ ΤΥ Κπονϊεάρε οὗ Ὠτ. ϑαηάδυ, δηά ἔγοτῃ ἃ ὑγιεῖ ὀχαπιϊπμαϊζοη οὗ ἴδ6 
ὈοΟΚ,Ι ἀπ ἰεὰ ἴο Ὀεϊΐενε τμαὶ 1ξ 185 ουζ Ὀεβῖ οὐἹεἶσαὶ Ββαπάθοοϊς ἴο ἴῃς Ερίϑιϊς. 
1 σοπιρίηε5 στοαὶ ἰεαγηΐηρ Π Ργαςῖ αὶ δηὰ βυρροβίῖνα ἰηϊτογργείδιου." - 
Ῥτοίεββου ΘΕΌ Ὸε Β. ΘΤΕΝΕΝ5, οὐ Καΐς ζὕκένεν εν. 

“Ῥτοίεβδοσ ΘΆΠΔΥ 15 Ἔχοο]]δηϊ ἰῃ ΒοΒοϊασβῃὶρ, δἀηὰ οὗ υῃϑδυτραβϑβεὰ οδπάοσ. 
Τῆς ἰηϊσοάποίίοῃ δηὰ ἀείδομοι ποῖθβ σὰ ΒΙΡΪΥ ἱπίεγεβίίηρ δηα ᾿πβίσγυςςνςα, 
ὙΤΏΪ5 σομηηδηατΥ σδηποῖ 41] ἴο τεηάοσ πὰ πιοβῖ νδ]υδῦϊς δϑβϑιϑίδπος ἴοὸ 4]]} 
ξατμοβὶ δἰ ἀοηῖ8. ΤῊς νοϊυτης δυσυγβ γε ]] ἴον ἴῃς 86τῖεβ οἱ ΜΕΙΟΣ ἱξ 15 ἃ στη ες 
Ὀετ." --- Ργοΐδββδοσ ΟΕΟΕΟΕ Ρ. ΕἸΞΗΕΕ, οὐ γαΐς ζὕκἶνεν εν. 

“ὍΤΠε 80 Πο  υβῃὶρ δηά βρ τὶ οἵ Ὀσ. ϑαπάδυ ρίνε δβϑυζγαησς οὗ δὴ ἱἰηϊεγργεῖδ- 
ἔἤοῃ οἵ ἴῃς Ερίβι]ε ἴο ἴῃς Ἐοιηδῃβ ψ Βὶς ἢ ν}}} Ὀς ὈοΙὰ Βοβοϊδυν δηὰ βρίγτυλὶ," 
-- τ. ΓΥ̓ΜΑΝ ΑΒΒΟΤΤ. 

“Τῆς ννοῦῖς οὗ ἴῃς δυΐποιβ δ85 Ὀδδῃ ΟΔΙΟΙΪΥ ἀοπς, δηὰ Ὁ} Ῥσονα δὴ 
Δοςσορίδο]ς δάάϊτου ἴο ἴδε Ἰ᾿ἰϊογαΐυσε οἵ ἴῃς ρτεαῖ Ερίβιϊε. Τῆς Ἔχερεβὶβ ἰ8 
δουῖΐς δἀπὰ ἰεαγπεὰ... Τῆς δὐῆοῖβ βῆονν τη ο ἢ δι, τ ἢ τ 6 οσκ 
οὗ {μεῖὶγ ρῥγεάδοοββϑουβ, δηὰ υυτῖϊα Ἱ σΔΙμηπο55 δπὰ Ἰυς  ἀ1γ.᾽" --- Λίξιο Υογξ 
Οὐτεόγυεν. 
“γε ὅτε οοπβάεηϊ [Παϊ [815 σοτηπλθπίδευ Μ0}}} βπὰ ἃ ρἷαος ἱῃ ἐνεσὺ ἱβουρμῖ- 

α] τϊηϊϑίετ᾽ 5 ἰργασυ. ΟἿ ΤΔΥ ποῖ Ὀε δΔΪε ἴο ἄστεος ἢ ἴῃς δυΐμοῦβ αἴ βοπθ 
ροϊηᾷ5, --- ηὰ [ἢΐ5 5 ἴτῃς οἵἁ 41} σοτητηδηςασίθβ, --- Ὀυϊ ἴδ ἢανα σίνεῃ τ. ἃ ννοτὶς 
ν᾽ ὨΙΟὮ οδηποῖ Ὀπῖ ργονε να] υδῦϊς ἴο τὰς οτἰςα] βιυαγν οὐ Ῥδυ}}5 σῃδϑβίεσὶν ερὶ5- 
{|6." --- Ζέορ' ς Α ἀνοεαΐζε. 
“γε ἀο ποῖ Βεϑβίϊαίε ἴο σοτηπιοπὰ [ἢ ἃ5 [6 Ὀδβὶ σοτητη πδυΥ οὐ ἘΟΙΏΔΗ8 

γεῖ νυΣτδη ἴῃ ΕΠ ρ 5}. 1 ψ1]1 ἀο πιὰςῖ ἴο ΕΟ ΤΠΣΕ (15 δατηϊγαθϊε δπὰ 
τους ἢ περάςεὰ δογίεβ, ὈῪ δῃονίηρ ἰμαΐ ἰἰ 15 ροββϑι 0Ὁ]6 ἴο Ὀς οτῖςα] δῃὰ βοβοϊασ 
Ἅπα δὲ ἴῃς βδῃγα [ἰπὶῈὸ ἀενου δηὰ βρίγιτυδὶ, πὰ ἰηςς ]ρῖῦ]ς ἴο οἱαίῃ ΒΙΌΪς 
ἐελάετ5.᾽)" --- 754 Οὐλεγολ διαπααγα. 
“Α σομηηδηίατΥ ἢ ἃ νοΥῪ αἰϊδιίίηοι σμαγδοῖοεσ δπα ρύυγροβε οὗ 115 ονῃ, 

ΠΟ ἢ Ὀτίηρβ ἴο βἰυἀεηΐϊα ἀηὰ τοϊηἰβίδυβ δὴ δἱὰ Ἡ ῖο ἢ ΠΟΥ οδηηοῖ οὈϊδὶῃ εἾ56- 
Πετο. .... Ὑοτῖα 15 ΡΥ ΔΌΪΥ πὸ Οἴει σοτηπιεπίδεΥ ἰῇ ὙνὨΙΟ ἢ οὐ ἰοβτη ἢ 5 
ΕΘ ΘΠ] ογοὰ 80 ϑυσοθβϑί ἢν δπᾶ ἱπιραγίδιν ἴο Ὀτίηρ οὐ ἴμς δυῖῃοτ᾽8 
[Ππουρηϊ." --- Δὴ Κ΄ 7πάοβενάφη. 

“Ἧ͵ε Βανς ποίπίησ ὕυϊ Ὠεατγίϊεβι ῥγαῖβε ἴοσ ἴῃς ννεϊρ μιῖεῦ τηδίζετβ οὗ ἴῃς 
σοιημηδηΐατγ. [Ιζ 15 ποῖ ΟἿΪγ οττοδὶ, Ὀυϊ εχαρεῖϊςαὶ, ἐχροβίϊζοσυ, ἀοοςιτγίηδὶ, 
Ῥτδοῖίοαὶ, δῃὰ δα ΠΘΏΕΥ 8ρ ταὶ, ΤῊς ροβὶτῖνε σοπο]υβίοῃβ οὗ ἴῃς ὈσΟΐκ5 ἃγε 
ΥΟΤΥ ΠυΙΏΘΥΟΙΒ ἀπά ἅτε βίου, ρἱουϊουβὶγ ενδηροϊ σαὶ... Τῆς ςΟτατη  ΠΙΆΣΥ 
ἀοε5 ποῖ δἰ) ἴο βροαὶς Ὁ ἔς υἱπιοδῖ ξενοζεσος οὗ ἴτε ψῃοὶς νοτὰ οἱ ἀοὰά, 
744 (ομρνφραξοπαί 



ΦῊς Φυϊοεναδιοηδῖ αὐ  οδῖ ἀὐσπα ΧΏ. 

“7λξςς σὐριΐγαδίς ς2γ14:.᾽"---ΓῊῈῈ ΤΌΝΟΝ ΑΟΑΡΘΕΜΥ, 

ΕΡΠΕΒΙΑΝΘ ΑΝῸ ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΆ, 
ΒΥ ἐπε ἢν. Τ᾿ Κ᾿ ΑΒΒΟΤΊ, Β.Ὁ., Ὁ. 1πι|. 

Ἐοτπιουὶν Ῥχοίεϑϑοσ οὗ Β᾽ Ὁ] οαὶ ἀσεεῖς, πον οἱ Ηεῦτγενν, ΤΤΏΪΥ ΟΟ]]ερδ, 
Ὀυθ]η. 

ζεον ὅνο. Νοί, Φ2.κο. 

“ ΤΉς ᾿αἰεϑῖ νοΐυτης οὗ {Π5 δατηϊγαθ]ς 56υ168 15. ἰηίογιηθα τὶ ἔπε νοῦ 
Ὀεβὶ βρίγίς ἴῃ νυ Πο ἢ δυο ννοσὶς οδὴ 6 οαγγίεα ουϊ---ὦ 5ρὶτϊ οὗ δὐοϑοϊυΐα 
δάο! ἐγ ἴο ἴπ 6 ἀεπηοηβῖγαῦϊα ἵγυτἢ 5 οἱ οΥ 108] δοίθθοθ. . . . ΤὨΪβ Βυτϊητη ΥΥ 
οἵ τὴς σϑϑα]ῖ5 οἱ πιοάεγῃ ογιτἰοῖϑπὶ ΔρΡ]εἀ ἴο ἴπ656 ἵἴνψο Ῥαυ]ἕἝης Ἰεῖζοτϑ 15, 
ἔοτ ἴῃς 56 οἱ Ξομο]αΥ]γ βἰυἀεηῖθ, ποῖ ΠἰΚαὶν ἴο Ὀ6 ϑυρετβεάεα,"--Ζ.Δ. 2ο»- 
ἤρηε Δ «α412;»1}. 

“«ΑἩ δ0]ε δηὰ ἱπάερεηάεηϊ ρίεςς οὗ ἐχεροβϑῖβ, δηἀ οὔβ ἴΠδῖ Ὥοπα οὗ ἃ5 σδῃ 
αἴοτὰ ἴο Ὀ6 νψῖῖπουϊ. [τ 5 τὴ ψνουκ οἱ ἃ πηδὴ Ψῆο πᾶ85 τηδὰς Ὠϊπηβοὶ πηδ5- 
ἰδσ οἵ 15 ἴπεπ|ὸ. Ηἰ5 ᾿ἰπρυϊδιὶς ΔΌΣ] ΠΥ 18 τηδπίεϑι. Ηἰ5 δίγὶε 15 50 8}}} 
οἷεασ. Ηἰ5 ἌἼχερείϊςδὶ ρεγοθρίϊοηβ ἂτα Κϑθῆ, δηα νγὲ 8Γ6. δϑρεοίδ!γ ρταϊεία! 
ἔοτ δ'5 βίσοηρ ἀείεμποθ οὗ ἴῃς ἱπίορυ Υ δηα δροϑβίο! ο Υ οὗ ἰμε86 ἴννο στεδὲ 
τοοηυ 615 οὗ Ῥδυ]ης τοδοβίηρ.᾽ "᾿-- 716 ΖΞ χοτ" ον. 

“1 ἀἰβρίαγϑθ δνεσΥ τηᾶῦῖς οἱ οοηῃβοϊδηςίουβ Ἰυπάρτηθηΐ, ψἱὰς τεδάϊηρ, δὰ 
δτατητηδίϊςδὶ ᾿ηϑιῖρῃῖ.᾽"-- Ζήίεγα ἐκ 76. 

“41ῃ αἰδογϊ τι διίοη, ἰδαγηΐηρ, δηα οαπάοτ, ἰΐ 15 (Π6 Ῥεεῦ οὗ ἰδς οἵδοσ νοὶ]. 
τπὴ65 οἱ ἴῃς 5εσγίεβ. Τῇῆα εἰδρογαῖα ἱπίσοαποι!οη5 ἃγα οἵ βρεοῖΐδὶ νδὶυθ.᾽"- 
Ῥγοίοβϑουῦ ΟΕΟΘΕΚΟΕ Β. ΘΊΈΝΕΝΒ, οἱ Ὗ4]ς ἰΠηἰνεγϑῖῖγ. 

“1 5 σῖσ ἴῃ ΡὨ]οΙ ορίςαὶ τηδίθγίαὶ, οἰ θαυ δγγαηρεάᾶ, δηά ᾿υαϊςοϊουϑῖν 
Παηά]οά. Τῇ 5βἰυάϊεα οἱ ννογὰβ δ΄ῦθ ἸΠΟΟΙΏΙΠΟΠΙΪΥ σοοάὰ. . . , ἷπιδὲ 
Ὀαϊδηοίῃρ οἱ ορ᾿πίοηϑ, ἰη ἴῃ6 αἰ ρυ πη Ὀεΐννθθῃ ἦπα βδῇῃδαάςβ οἵ τωϑδῃ- 
ἴηρ, ᾿ξ 156 θοΓὮ δουΐα δηὰ βουηᾶ.᾽-72.}4 λεγε. 

“Τῆς εἐχερεβὶβ ὑαβεὰ 50 50] 1 Ϊγ οα ἴδ σοοῖκ ἐοσηδαίίοη οὐ ῥῃ]οΐορν ἰ9 
ΔΙρυπιεη δ νεἰ Υ Δηα σοην ΠΟΙ ΠΡῚΥῪ βίσοηρ. Α ϑδρί γί 4] δηα ἐνδηρεὶ σαὶ ἴθποσ 
Ρεζνδάεςβ ἴπε ἰηιογργεϊδιοη ἔγοτῃ ἢγϑὶ ἴο 1αϑ. . . . Τῇδϑβε εἰεπιεδηῖβ, ἴο- 
βεῖμον ἢ τΠπ δαϊῃοτ᾽β {0}}-ογϑὰ ν᾽ βίο οὐ ἴπ ἴγαιῃ, νυ 5 αἰδογι πιῖμδ- 
ἔνε Ἰυάρπιεηὶ δηα ἢ]5 [6] 11οὐ ν οἱ ἐχργαβδβϑίοη, πβῖα (ἢ (ἢ ΡΘΟΣ οὗ ΔΩΥ͂ ςοχ- 
ΤΑΘΏΪΔΤΥ Οὐ ἴπε56 ἱπῃηροτγίδηϊ ἰοτ6Γγ5.᾽᾽-- 7 Δ διαπάαγ. 

“Αἡ δχοδοαϊηρὶν οσαγείυϊ δηὰ ραϊηϑιδἰίηρ Ρίεοα οἵ ψοσκ. ΤΠ ἱηιγοάας 
ἴΟΤΥ ἀϊδουπδίοηβ οἵ ααδϑίϊοῃβ Ὀεδγίηρ οὐ ἴἢ6 δυϊηθητο  Υ δηὰ ἰηϊοσυην (οἱ 
ἴΠ6 Ἔρ 51:65) ἅγα οἰθαῦ δηᾶ οδπάϊα, δπὰ τἴῃ6 ἜἼχροβιτίοη οἱ ἴῃε ἴδχὶ αἀἰβρίαγς ἃ 
πα βοῃοϊδυϑῃ!ρ δηά ἰηϑῖρῃι. "-λλογίλιοοτίερη Ολγέραη “4 ἀνοζα ἕξ. 

“ΤῊ ὈΟΟΚ ἴ5 ἔγοπι ἢγβδὶ ἴο ἰαϑῖ ὄἜχερείοδὶ ἀπά ογιτἰςαὶ. Ἐνοτν ρῆγαβα ἰὼ 
ἴῆε τὸ Ερ 5116 5 15 βδδύογθδα ἃ5 ἢ Πρῃϊεὰ οαηα]ε5. Τῆς δυϊῃουίτῖθ5 ἔοσ 
νδυίδηΐ γοδάϊηρβ ἀγα σδηναϑβϑοα Ραϊ ννεῖρῃεα, ταῖποῦ [ἤδη οουηϊεα. Τῇ τη]- 
εἰίοτπὶ δηςοίεηϊ δηὰ τποάδγῃ ἱπίθγργεϊδι 5 416 ἱηνεϑιὶραιϊεά ἢ τῃς6 δχ- 
Πιαυπίίνεηεβς οἱ ἃ (σογπιδη ἰδοΐαγα- τοοότῃ, δηα τῆς ) 4] ς 18] 5ρ τὶς οὗ δὴ ἘΏΡ 5} 
οουγῖ-τοοση. ϑρθοὶδὶ αἰβοιυϑϑίοῃβ 8ἃΓ6 πυπιοῦουβ δηά ἱποσουσῃ.᾽᾽ --- 729 ων. 
ἐνεραζοηαίσι. 



ὅθε Ἰπίενπαίίομαῦ Φυνίςα Φοπππεπίάτρ. 
[ὸὅ.2- τὸς Ὁ Ὸ  οΣ 

4,7 λανυε α͵νεσαῖγ ἐπῤνεξεεαῖ »εν οοπυΐεέίονε ἐλαΐ ἐλς 7κέονι 
καὐρκα Ονί καὶ Οονενεόπία» ἐξ ὁεεΐ ογίαί ερνενεδη αν. 
φα ἐάφ εὐλοῖν διδίο, ἐπι “χίείρνεο."" --ὨῈ, ΌΥΜΑΝ ΑΒΒοττ. 

Ρη ρρίαη5 δηὰ ΡΠ ΘΟ Ω 
ΒΥ 

ΠΕΥ. ΜΑΗΥΙ͂Ν . ΝΙΝΟΕΝΤ, Ὁ.ῦ. 

δνοάτιον φ' διδῆκαί Ζέμναέμνν ἐκ Κζκέονε ΤΑροίοψέρα! δονεόκαν7, δίεεν εν, 

Οεον ὅνο, Νοὲ 2.00. 

Φ41| ἷς, ἴῃ 8ῃοτῖ, ἰἢ ον τ ὙΑΥ ψουὮν οὗ ἴῃς 5Ξετγὶς5.᾽".- 716 δεοίςιαν. 
“4 Ῥγοΐεβϑβϑοσ ΝΊησθηῖ᾽ 5 (τ ὨἴΑΤΥ οὐ ΡΠ ρΡίδη5 δηὰ ῬΕΣ ΘΟ. ἈΡΡΘΑΣΒΞ 

ἴο τη6 Ὡοῖ [655 Δαπηγαῦ]ε ἔοτ 15 ΠΠΙΟΓΑΓΥ τπεγῖῖ [ἤδη (ου 15 ΒΟ ΟἸ Υϑ ἢ] δηὰ ἐϊς 
οἷεασ διὰ αἱβοσγιιηϊπδιίηνσ ἀϊδουπϑίοηϑβ οἱ ἴῃς οοηϊδηβ οἵ {πΠε56 ΕΡ᾿51165."-- ὨΚ. 
ΟΘΕΟΒΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΚ. 

“ὍΤΠε Ὀοοΐκ σοῃίαϊῃβ ΠΊΔΗΥ ἜΧΑΠΊΡΪε5 οὗ ἱπάορεηάδηϊ δηὰ ἡπαὶςΐαὶ τεσ ἢ - 
ἱπρ οὗ δνίάεηοθ. δε ἤανὲ θδϑὴ ἀεἰρῃϊεά ἢ τπΠε ροτιίοη ἀανοῖοά ἴο ΡΠ16- 
τοῦ. ἴὐπι|ῖκε πιοϑὲ σοπητηθηΐαγοβ, [15 ΤΏΔΥ Ψν 56 Ἷγ Ὅς τοδὰ ἃ5 ἃ Ψ80]6.᾽- 
7.44 Οοηργεραίίομα ἐλ ΐ 

“Οὐ [δὰ πιοσὶῖ5 οὗ ἴπ6 σου τ 15 δηουρῇ ἴο 54Υ {Παὶ ἰΐ ἰ5 ψοτίῃγ οὐ 119 
ας ἴῃ ἴπ6 ποῦϊς υπαετιακίηρ ἴο νυν] ἢ 1 Ὀεϊοησθ. [τ ἰ5. {.}} οὗ )υ5ῖ 5 ἢ 

Ἰη οΥγπιδίϊοη 845 ἴῃς ΒΙΌΪῈ οἰυάεηϊ, Δ οὐ οἰ θγίοδὶ, πεθάς; δηὰ ψἈ1ΠἘ σινίηρ δ 
δρυπάδηςος οὗ ἴἢ6 ττυῃ 5 οὗ ὁγιἀππίοη ἴο δ:4 ἴῃς οτιῖοδ]ὶ τα ἀοηϊ οὗ [Π6 τοχῖ, 1) 
δου πα 5 4150 ἰῃ τῃαῖ ποῦα ρΟΡοΪΑΓ ᾿πἰουτηβίου νυ ἢ] ἢ ΘΠ 80]65 ἴῃς διΐϊεηϊνα 
τοδάοσ δἰπιοϑῖ ἴὸ ρυῖϊ Ὠἰπιϑεὶί ἱῃ δῖ, δ] 5 ρίδςς, ἴο 5εὲ6 ἢ τὴ6 γε δηὰ ἔςαὶ 
ττἢ τὴς Βεαγῖ οἱ τ186 Αροϑβῖῖε ἴο τὴς δι ε5.᾽" --- δοςίον 44 ἀνέγέϊςον. 

41Ε 1 15. ῬοΞΘ5 1016 ἴῃ ἴπ656 ἄδγϑβ ἴο ργοάυςε 8 σοϊητηδηΐαγυ ηΪοἢ ν}}} Ὅ6 
ἔγες ίσοπι ροϊθηλςα)] δηα δος] 6ϑἰδϑίοδὶ Ὀἷ85, ἴπ6 ἔδθας νν}1}}} Ὀ6 δοςσοσῃρ] 5ηεὰ ἴῃ 
[Π6 πἰοτηδίϊοηδὶ (τὶς 4] (πη πΘ ΙΑ. . . . [15 δνϊάδηΐ [δὶ ἴῆς ψτῖῖοῦ 
δα5 ρίνθῃ δῇ ἱπητηθ 36 διηουηΐ οὗ ΞΟΠ ΟΪΑΥΪΥ γοβθαγοἢ 86 οΥ ρΊη] τπουρῃϊ ἴο 
πε βυῦ)εοῖ. . . . 7Τῇαα δυϊμοτ᾽β ἰηϊτοάυοσίίου ἴο ἴῃς Εριϑῖῖα ἴο ῬὨϊ ΘπΊοα 
5 8Δῃ δατηίγδῦ]α ρῥίεςε οἵ ᾿ἰτοσγαῖαγε, οϑ] υ]αϊοα ἴο ἀγοῦβα ἰῃ ἴῃς οἰ θηϊ᾽5 τηϊηά 
Δ ἰμΐθηβ6 ἰηίογοϑί ᾿ὴ ἴΠ6 οἸτουμηϑίδησοϑ ΠΙ ἢ ργοάποδα [Π15 5ῃοτί ἰοίτοσ ἔσγοτλ 
ἴδε ἱηϑριγοὰ ἄροϑι!ο."" -Ο-σρεμεγεῖα “4 ἀνεγίςεν. 
“5 αἰδουβπδίοη οὗ ῬῃΣ]οπηοη 15 τηαυκαα ΟΥ̓ ΒΥ ΡΥ δηὰᾶ ἀρρσθοϊ δι! οῦ, 

δηὰ ὨΪ5 [0]] ἀϊδουπ5ίοη οὗ ἴῃς τεϊδιίοηβ5 οὗ δι! πα ΟΠ ΓΙ ΒΕ ΔΏΣΥ ἴο δἰανοσυ δα 
ἰηϊογεβίῖηρσ, Ὀοΐὴ ἢ 5[ΟΥΊΟΔΙΥ δηα βοοὶο] ορίςα ]γ.᾽"- 74. 2 ιαέ. 

“ΤΗητγουρπουῦῖ [πε νους σο ΠΟ] ΑΥΎ γϑεασοῇ 5 ον ἀδηῖ. [τ σοτητηδηεδ 1ἴ5ε}} 
ὈΥ ἰἰ5 οἶδθαγ οἱυςϊ ἀαίίοη, 115 Κεδη ὄἼχερϑϑὶβ ΠΟ ἢ τα κ5 ἴῃς ψογαὰ δἴααγ οἢ 
ἜΥΘΓΥ ΡΑρῈ, ἰἴ5 σοπηρδοίῃεϑ5 οἵ βἰδίειηθηῖ δηα [15 5: ΤΡ] οἱ οὗ ἀγγβηροιηδηϊ.᾽} 
--διλεέγαηπ Ἡγογίά. 

““ΤΠε Θ0ΠΟΪΑΥΞὮΪΡ οὐ {πε δα [Ποὺ 5εοπηϑ ἴο Ὀς6 [}}γ οαυαὶ] ἴο δἷθ κι ἀοτγιακίης, 
δὰ ἢ ὯδΔ5 ρίνεῃ ἴο υ8 8 ἤπε ρίεςε οὗ ψνοσκ. Οπο Ἴσδηποῖ Ὀυῖ 564 ἴδιαι {τῇ 8 
Θυῖίτα 56 γῖθ5 504}1] Ὀ6 δχεουϊεά ροη ἃ ρᾶσ ψ] ἢ 15 Ροτίίοῃ, ἴΠ6Ὶ τῶ ὃὉς ἐἰ2- 
εἰς Ἰείι ἐο Ὀς ἀε5τεά,"--Δλῥαάείῤλτα ῥργεεόγίεγίαν “ομγηαί, : 



Ζθε Ἰκέετπαξίοπαῦ δ τίη α Φοπηπεπέάτρ.. 

“714 ὁόεί εοο»ιορίαν»ν αμα ἐλς ομδ ριοδσέ μοορμμὲ 6 ἐλ. δίδίε 
εἰμ ἐξ 729 7 εγηπαζίομαί ΟΥἐΖεαῇ.᾽" 

᾿ “ΤῊ ἘΕΕΟΕΜΕ. ΓΗΌΞΚΟΗ ἘΕΝΙΕΥ͂,. 

51. ΡΕΤΕΙΝ ΑΝῸ 51. 0900Ε 
Βν ἔπ ον. ΟΠΑΒΙΕΘ ΒΙΘαΑ, Ρἢ.ῦὉ. 

Ἑεςσίυδ Ῥτγοΐεβϑοσ οὗ Εἰ οοϊϑἰ αϑιὶςδὶ Ηϊβίοσυ ἴὰ ἴα {Π ἰνουβι οὗ Οχίοσά, 

γον ὅνο. Νοί, Φ2.5ο. 

““Η1]5 σΟΙΩΠΙΘΏΙΑΓΣΥ ἷβ ΝΟΙΥ αι ϑίβοϊοσυ ἰηἀθοᾶ, Η5 ποῖεβ σὰ βασι ου ]Ασ 
ΑἸ υ80]6. Ἧ ε Καον οὗ Ὡο ψοτὶς οὰ ἴμεβε ΕΡρίβι165 ψν ῖσ ἢ ἰ5 50 {81} πὰ 54119» 
[βοῖοτγ.᾽"-- Τὰ Ζίνένς σληνγελ, 

“41 5ῆ0 5 Δ} ἱπηπιθη56 ἀπλουηί οὗ Σεβοασγοῦ δηᾶ δοαυδίη  ηοἜ5 ἢ ἩΠῈ τἢ9 

νιενν5 οὗ [Π6 οΥοαὶ βοῃοοὶ. " -π γα σπα Ῥγεσόγέεν. 

““Τηϊθ νοϊαπης τνε}} βυβίαη5 ἴῃς γερυϊδιίοη δοῃίενεά Ὁγ 1158 ργεάεξοθϑβουϑ. 
ΤΠ ποῖαβ ἴο ἴπ6 ἰοχὶ, 85 γγε]] 25 ἴπε ἱῃιγοάποιξοηβ, ἀγα τρδγκεά ΌΥ δγυο0 

δὶ οςς δῇϊυεσηϊ δπὰ ἀἰδοτί τη πδιηρ.- 7.16 Ομέοοξ, 

“Οδηοῃ Βὶρρ᾽β ψοτῖκ 5 ργθ- Δ ὩΘΏΤΥ οδαγαοίοτυίζεά Ὁγ ᾿πάϊοῖα] ορεῃ-ς 

τοϊηἀεάηεβ8 δηα ϑυτηραίπεῖς ᾿πϑίρῃξ ἰηἴο Πιβίοτγιοαὶ σομαϊτῖοπ5. Ηἰ5 τ] 5 
ἰηϊεγρτεϊδιίοῃ οὗ {6 το διϊοηβ οὐ ἴπ8 δροϑῖϊθβ δηὰ (ἢς οἰγουτηβίαῃςοαβ οἵ ἴῃ6 
ΘΑΥΪΥ Τπυτοῦ τοηάασβ ἴπ6 νοϊυσηθα ἱηνδίυδ]α ἴο βἰυάεοηὶϊς οὗ ἴλ656 ἴΠθπι68. 
ΤΒε δχεγείοδὶ νοῦ ἴῃ της νοΐυτης τεϑῖβ ου ἴῃς ὈὉσγοδά Ὀδβὶβ οὗ οαγείαϊ ]ΐῃ- 

Ευϊπιῖς βἰυάν, δοηαδίπίδηοθ ἱ ἢ ἀροσδὶνρίῖο 1ἰτοταίασε δὰ ἴπῈ τυσιτηρϑ5 οὗ 
1ς Ἐδίῃοσθ, 4 β8η6 ἰυδριηεηῖ, δηὰ ρμοοά 5εη5ε.) ---!σιογίοαρ οιγεαῖ οὗ 
7λεοΐοργ. 

ΝΌΜΒΕΝΘ 
ΒΥ {πὸ Βεν. αὅ. ΒΌΘΠΙΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, Ρ.ῦ. 

Ῥτχοΐεβϑοσς οὗ Ηεῦτεν, Μδηϑῆεϊὰ (οΐ]εσε, Οχίοσζα. 

γον ὅνο. Νεῖί, 92.000. 

Ὁ Μοβί Β͵ΌΪ]ε τεδάοτϑ ἢν ἴδ ἱπιρτγεββϑίοη ἴπαὶ “ΝΟ Ρεγβ᾽ 85 ἃ ἀ0]] 

Ὀοοῖΐκ οπἿῪ τεϊϊενοά Ὀγ ἴῃς Ὀτὶ Πα πον οὗ ἴπ6 Βαίδατῃ ομαρῖοῖβ δ βοπλα 

βδηδίοδοϑ οὗ οἱὰ Ἡεῦτεν βορϑ, Ὀμῖ, 85 Ργοΐ. Ογδῦ 5ῆονν5 ἢ δαπνὶ- 

τΑὺΪς 5Κ1}} διὰ ἰηβίψῃῖ, 115 ἰβιογίςδὶ δηὰ τοὶ ρίουβ να]υς ἰ5 ποῖ ἴπδῖ 

ψ Ὡς 1168 οὐ ἴδε βυτίδος. Ρτσγοΐῖ. σγαγ᾽β Οοπιπηεηῖαγν 15 ἀϊβιϊηρ υϊϑμεὰ 

ὉΥ ἥηπε βοβοϊδιβῃΐρ δηὰ βδηΐΥ οὐ Ἰπάρπιεηϊ; ἰξ ἰ5 ἱτηροββί δὶς ἴο 

οοτητηεηὰ ἰξ ἴοο ναι ὶγ.᾽᾿--- δαύμγάαν Κενέειν ( Ζοναον). 



ζὄῥὈε Ἰπίοιπδιοηδί 

ζρεοϊοσίςδί 1ἰδτδῖν. 

ΕὈΙΤΟΙΚΘ᾽’ ΡΕΕΕΑΟΕ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΘΥ [49 πιδάς στεαΐῖ δηὰ γαρίἃ δάνδησθ ἰπ γτεοθηὶῖ 

γεδῖβ. Νέὲεν 11π65 οὗ ἱηνεβί σαϊίοη ἤᾶνα Ὀόεδη οροηαα υὑρΡ, 

ἰτεϑἢ ᾿ἰσῃξ μᾶ5 θδεη σαϑὲ Ὡροη πηδην βυδ]εςῖβ οὗ {πε ἀεερδϑβὲ 

ἱητεγοϑί, δαηα τῆς Ὠίϑδζογίοδὶ πιεῖμοα Ὧδ5 θδεη δρρ]οαὰ 1 ἢ 

ἱτηροτίδηϊ γεϑυϊῖ5. ΤῊϊ5 Πᾶ5 ργεραγεά ἴῃ ννᾶὺν ίοτ ἃ {ἰταγν 

οὗ Τῃεοϊορσίςαὶ ϑείεπος, δηα π85 Ἴογεαϊεα δε ἀειηδηά ἴοσ ἱξ. 

[τ μ5 αἷϑο πιαάβ ἰξ δὲ οῆςε ορροζγΐιης δηά ρτγαςξίοδοϊς πονν 

ἴο 5όσυγα (ἢς βογνίςεβ οὗ βρεοίδ ἰβῖ5 ἰη τῆς ἀϊβεγεηΐς ἀερατγί- 

τηςηϊ5 οἱ Τπεοΐοργ, πὰ ἴο δϑϑοοίαϊε {π6πὶ 1 δῇ δηΐζεγργίϑε 

ν σῇ 1} ἔυγη δῇ ἃ τεοογά οἱ ΤὨὭσεοϊορίοαὶ ἱπαυΐγν ὑρ ἴο 

ἀαίε. 

Τηΐ Γ᾿ γαγν ἰ5 ἀεδίσπεά ἴο σονεγ [ἢ ψ ὮοΪς βε] ἃ οὗ (ῃτί9- 

(ἰδη ΤΠεοΐοσγ. Εδοῖ νοϊυπης ἰ5 ἴο ες οοπιρίεῖε ἰη ἰζ56], 

ψ Ώ1]|ς, δὲ τΠς6 ϑαπὶα {{π|ς, ἰ νν1}} ἔοσπὶ ραγ οὗ ἃ Ἵοαγείυν 

ὈΪαηηεά νος. ὧδε οἵ ἴδε Εαάϊζοτϑ 5 ἴο ργεραΐε ἃ νοϊ υπὴς6 

οὗ Τπεοϊορσίςαὶ Επογνοϊορε αϊα ννῃϊςἢ νν1}} ρσίνε τὴς ἰδίοτν 

δηά ᾿ἰτογαΐυγα οὗ οαοῇ ἀεραγίηγχεηΐ, ἃ5 ψε}} δ5 οὗ Τ πεοϊορυ 

85 ἃ ΨὮΟΪςΟ. 

Τῆς ΓΙΡταγΥ ἴβ ἱπιςηεα ἴο ἔογπι ἃ βογίοβ οὗ Τεχί- Βοοῖβ 

ἴος ϑιυάεηϊ5 οὗ Τεοίοργ. 

Τῆς Αυΐζδοιβ, τΠπογείοσγο, αἷπὶ αἵ σοηοίβεηεϑϑ ἀπά σοτηραοῖ- 

2655 οἱ κἰαἰοηχεηί. Αἱ πε βᾶπλεὲ {ἰπ|6, (ΠΥ ἢᾶνς ἰη νἱ ον 



ἙἘΡΙΤΟΙΘ᾽ ΡΕΕΕΑΟΕ. 

(παῖ ἰαγρε δηά ἱπογεαϑίησ οἶδβ85 οἵ συ ἀδηΐβ, ἰη οἴποσ ἀδρατγῖ- 

γτηθηΐβ οὗ ἱπαυίγν, πο ἀεβίσγε ἴο ἢανς ἃ ϑυϑιεπιαῖίς δηα ἴπΠοτσ- 

ΟἸΡῊ Ἔχροβιτίοη οὗ Τ πεοϊορίοδὶ ϑείδηςαε. Τεοῃηίοαὶ πτατίεγβ 

11 τἰετγείογε θὲ σον ἰπῖο τς ἰογπιὶ οἱ ποῖςϑβ, απὰ τῆς 

(εχί νν1}}}] Ὀς πηδάς 85 γεδάδαῦδϊε δηὰ αἰίγαςξίναε 45 ροβϑίῇ]ς. 

Τῆς ΠΌτγαγν ἰ5. ἱπτεγηδίίοηδὶ δπὰ ἱπιεγοοηΐξεβϑίοπαὶ. [{ 

νν1}1 θὲ οοπάμοϊεά ἰπ 84 σδῖπο]ὶς ϑρίσγι, δηά ἴῃ πε ᾿πηζεγεϑίβ 

οἱ Τ πεοϊορυ 85 ἃ βοίεησδ. 

[5 δἷπὶνν}} θὲ ἴο σῖνε [111] ἀπά ἱπηραγίίαὶ βιαϊεπηθηῖβ Ὀοτῃ 

οὗ {πε τεϑυ]ῖ5 οἱ ΤὨεοϊορίοδὶ Θοίεηςε δηά οἱ ἴπε αιαβιίϊοῃβ 

Ὑἰςἢ ἂζεὰ 5111} δὲ ἴϑϑις ἴη ἴῃς αἰ ἤεγεηΐ ἀεραγίπγχεηΐϑ. 

Τῆς Αὐϊποῖβ νν}]} Ὀς βομοΐατβ οἱ γτεςορηϊζΖεά τερυζαϊίοη ἴῃ 

[ες ϑενϑῦαὶ Ὀγδηςῇ 65 οὗ δῖαν δϑϑίσηεά το μετ. Τῇον ν]}} 

ε Αϑϑοςοϊαϊεα νι] εἜαοῇ οἵπεσ δπὰ υνἱτἢ τς Εά᾽ϊζοτβ ἱπ [ἢ 

ἐἤοτί ἴο ῥγον:άες ἃ βεγίθβ οὗ νοϊυπγὲ5 ν ἰςἢ τᾶν δά δαυδίεὶν 

τεργαϑεηΐ ἴῃς ρῥγεβοηΐῖ σοηαϊίοη οὗ ἱπνεϑιραςίοη, ἀπά ἱπάϊ- 

᾿δίε ἴῃς ννᾶν ἴογ ἔυγί πεῖ ρῥγοόρταβϑ. 

ΓΟΗΑΕΒΙΕΘ Α. ΒΕΙΘΟσϑ. 

ΘΤΕΜΜΑΕΤ Ὁ. ΕΓ ΘΑΙΜΟΝῺὨ. 

ΤὨεοϊοχίοα! ἙἘπογοϊοραάϊα. ΒΥ ΓΟΗΑΒΙΕ5 Α. ΒΕισσοβ, Ὠ.Ὦ., Ὠ.1ἷκς. 
Ρτοί. οὐ Τπεοοϊορίοαὶ Επονςοϊορεαία ἀπε 
ΘυΏΡΟΙ Ϊ 5, [Πηἴοι ΤΊΘο]. ϑεηλίηατγη, ΝΟΥ, 

ΑῺ Ιπϊτοάδυοτίου ἴο ἔπε υυἱξεταῖυτο ΓΛ Βν 5. ΕΒ. Ῥκινεξ, Π.Ὦ., Ὁ. 1τ., Ἐορὶαα 
{ῆε ΟἹά Τεδίαπιεηϊ. Ῥγοίδθβϑδοσ οὔ Ηροῦτγοινν, διὰ Οβηο οὐ 

Οητίϑι σπυτοῆ, Οχίοτάὰ. Ἂευΐεεα μα 
Φη αν »εαἱ ἐαἾ1710}). 

ΤὮς ϑιυάν οὗ 6 ΟΙά Ἰεκδίαπιδηξ, ΒΥ ἴπη6 Εἰρῃς ον. ἩΒΉΒΕΝΤ ἘΡΝΨΑΚΌ 
Κνκε, Ὁ.}5.,ὄ ᾿οτὰ Βίσπορ οἵὁἉ Ψγιης οβίοσ. 

ΟΙά ἸΤοαϊαπιοηῖϊ ἩΪδῖογν. Βν ἩξΝΕΥ ΡΒΕΒΕΕΝΕΡ ΞΦΜΙΤῊ, Ὠ.Ὁ., 
Ῥχοίεββδογ οἵ Βι ]ιοαὶ Ἠϊβίογν, Απιποσϑῖ 
ΟΟΙ]εξε, Μα855. (Δ οιυ γεαάν.) 

Οοπτετηροσασυ Ἡϊδίοσυ οὔ τες Οἱάὰ Βν Εκανεῖβ Βκονν, Ὁ. Ὁ., Ὁ. Ὅτι, 
τεπδιαϊηδηῖ. Ῥτοίβββου οὐ Ηδῦτον, ἴοι ΤὨδοϊορίςαϊ 

ϑοιγίηδγυν, Νονν Υοτῖο. 

ΤΏΘΟΙΟΧΥ οὗ ἴδ ΟΙἹά Ἰεκίαπιεοηΐ, Βν (ῃε ἴδιας Α. Β. Ῥανιρβον, Ὠ.Ὦ., 1.1..}., 
Ρχγοίεββου οὔ Ηεθτον, Νὸν Οοΐϊεχα, 
Ἑαϊηθυγρῃ. (οτυ γεααγ.) 



ὅθε Ἰπίετπαθοπαί Φβεοίοαίοςαν, ᾿Ξ βτάτρ. 

ΑΏὮὉ Δεἰϊἰτοδυςϊίου ἴο τῆς :ιἰϊεγαῖυτα 
οὗ ἴῆε Νῶὸνν Τεαϊδιηδηῖ. 

Οδωου δηά Τοχὲ οὗ ἴδε Ναενν Τϑοῖδ- 
τηοϑῶϊ. 

Τδ6 Γἱέα οὗ ζ(ὮὨσίδῖ. 

Α ΕΠΤΒΤΌΓΥ οὔ ΓἸὨ:σίβείδαηϊν ἰὼ ἴδ6 
ἈΑροδίοϊ]ὶς Αξο. 

Οουτοιωρογασυ ΗἩἰδϑΐοτν οὗ ἴδ Νεονν 
Τεβίασηδηϊ. 

ΤΏΔΟΙΟΩΥ οὗ ἴδ Νὸνν Τεαβίασζωθηϊ. 

Β ΌΙΙςαΙ Αγομεοοίοσγυ. 

ΤὯδ Δοςοίοοῖ (διδοῖς Οδυτοῦ, 

Το δῖος (διμοϊὶὶς ΟὨυτοῦ. 

ΤΏ Τιαλί ΟΠυτοῦ. 

ΤὮ6 Οτοοῖς αηᾶ Οτἱοηῖαὶ Οδυτοδοα. 

ΤὮς Ἐεοίοτηχαϊκίος, 

ΒυτοΙΪ ἐδ. 

Ἡ βέοσυ οὗ (πῃ σίβιίδο Ὡοςϊεί:α. 

ΓΟὨἸ τὶ βιίδη ᾿ωβεϊτυϊκί οΏ8. 

ῬὮΏΣΟΒΟΡΏΣ οὗ Βεϊὶςίου. 

Τῆς Ἡἱϊδΐογυν οὗ Ἐοεϊχίοσα. 

Αροϊοχεῖὶςβ. 

Το οςοῖσίοο οὗ Οοά. 

ΤΠ Ῥϑοςοῖτεγίης οὗ Μβϑδῆ, 

Τῆς οοῖσίης οὗ (Ὠτγίδϊς. 

ΎΤῆ Ὀοοῖϊείης οἵ ϑαϊναιίοῦ. 

Τῆς οςοῖείηο οὗὔ ἴδε Ἑυΐυτοα Ι1,ὕ͵ζο. 

ΟὨτίβκία ἙἘὩϊὶςβ. 

Τῆο (Ἡτί δία Ῥαδῖοσ δά τῆ ΝΝοεῖε- 
ἱῶς Ὁδυτοῇ. 

ΤὩς ΟΠ τίδιίαη Ῥσχεαςῦοσ. 

Ἑαῦθιοϊςα! Σ,ἰτογαῖΐῖοζα. 

ΒΥ 585. Ὁ. Ε,( ϑαιμόονυ, Ὁ.Ὁ.. Ῥτγίηοίραὶ οὗ 
ι6 Ετρο ΟδΒυτο Οὐοΐιεζε, Αρογάδοι. 
(7}.κ|2:7255.} 

ΒΥ ζάβραᾷ Ἐβδνῇ σβεοοακῦυ, Ὁ.Ὁ., 1.1... 
Ρτοίεβϑον οὗ Νὸν Τεβίαπιεπιὶ Εχερεβίβ ἧι 
τς {1ι|νεγϑὶτν οἱ [μεϊρΖίν. 

ΒΥ να Μ ϑάνραυ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ.. αν 
Ματγραάτεῖ Ρτιτοίθδδοσ οἱ ἢἰνίμ ιν, διὰ 
βδηου; οὗ (Ἤτὶδῖ (ἰυτοῖ, Οχίοσγα, 

Βγ Ακτηῦπ ΓΟ. ΜΟΟΙΕΡΕΚΕΎ, Ὁ... Ρτοίεββου 
οἵ Οσμυγο Ηἰβίοτυν, Σθίοη ὙΠεοϊοσίςδὶ 
ϑειιίηαῦγυ, Νενν γοσῖς. (λήστυ γεαανγ.)} 

ΒΥ Ἐπανκ Ὁ Ροκτεε, Ὦ Ὦ.. Ρτοίεββοσ οὗ 
ΒΙΡΙΠς ΑΙ ΤΗςοίοσΥ, Υαὶς ιν ογβίν, Νὲν 
Ἧανοι;,, (οι. 

ΒΥ ΟΕΟΚΟΕ Β. ΘΤΕΝΈΝΒ, Ὠ.Ὦ.. Ῥτγοίεδβου 
οὗ ϑι5ιοιπαϊὶς Ἱ Ποοϊοσν. 416 {|| ν Ογϑ ἴγς 
Νεν Ηλνεη, σοι. (δίοτο γεαανγ.) 

Βν Οσ. Βυσβαναν σπαὺ, ὮὉ.0).. Ῥγοίοβϑος οἱ 
Ἡδεῦτενν, Μαιϑδειὰ (οἰϊερξε, Οχίογα. 

ΒΥ Εοβεετ βαϊῖνυ, Ὁ Ὦ.. 11,.Ὁ.., Ρείῃης!ρᾳὶ 
οὐ της Νὲνν Οοίϊ:ορσο, Ἑαϊθυγρηῃ. (Δίου 
γέαάδγ.) 

ΒΥ Κοβεεητ ἥαλινυ, Ὁ.Ὁ. 1.1,.1., Ῥχγίπεῖροϊ 
οὔτε Νενν (οἴΐϊεκο, ἙΕαϊθυται. 

Βν ἴῃς Εἰγῆι ον. ΑΚΟΗΙΒΑΙ Ὁ ἘΟΒΕΆΤΘΟΝ, 
δ.Ὁ.. Πμοτὰ Βίβῃορ οἱ Εχειετῦ. 

ΒΥ Νν. ΗΕ. Ανρενεν, Ὁ.Ὁ., Ρυοίθϑοσς οἵ 
ΟΠυτγοῖ Ηἰδίοτν, Νονν (ἰΟἸερε, ᾿οηάοη.- 

Βν Τ. Μ. Πινόϑαυν, Ὁ.Ὦ., Ρείμςεὶϊραὶ οἵ ἴπα 
στε, Ετεο (οἸ] κα, ΟἰΑ ΒΟΥ͂Ν. 

Βν ΟΗαΆκ 5 ἃ. Βκισαβ, Ὁ.Ὁ., Π.1ἰττς 
Ρτγοί, οὗ Ὑπεοϊορίςα! Εἂπονοϊορεάία πὰ 
ϑγιδοὶὶο5, [ἰοι 1760]. ϑειηΐίματν, ΝΟΥ͂. 

Βν σ. Ρ. ΕἸβηπα, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ.,, Ργοίεβδϑδογ 
οἵ Εοςς!ἐβἰπϑιεῖςαι Ἡ ἰϑῖονν, ΥΑ]6 [ΠΝ εσθιῖνν, 
Νεν δλνϑθη, σου. (ευ δεα αμα Φ:- 
αν χεά σα :10}.} 

ΒΥ Α- Ν. σ. Αὐιεν, ὮὉ.}.. Ρσοίεββοσ οί 
Επςϊςϑαβιοαὶ Ηἰβίοσυ, Ρ. Ε. ιν 
ϑ.ῆοοὶ, (Δπιδτίασε, Μα55. (Λοιυ γεασγ.) 

ΒΥ ΚΟΒΕΕΤ ΕἸ νΝτ, Ὁ... 11..Ὁ... Βοπιοῖ! πη 
Ρτοίεβϑοον οὗ Ὠἰνιἰν ἰ τῆς {]ηἱνοτϑὶιν οἱ 
Ἑάαϊ θυ. 

ΒΥ ὅεξοποε Ε. Μοοξε, Ὁ.ὮὉ., 1.1,.Ὁ.. 
Ῥτοίοσβου ἢν Ηάτγνατα {πινοτγϑὶγ. 

ΒΥ ἴπε ἴἅἴἰὸ Α. Β. Βκυςξ, Ὠ.Ὁ., βοπιειπις 
Ῥτγοίοββος οὐ Νοὸν Τεβίδιμηοιι ΕΧοροβίδ, 
Ετὸς Ομ υτοῇ (οἸορς, ἴλβρον. νυ εεα 
αηα εἰν» αἱ 44111105.} 

Βγ γι αΜμ Ν. Οὐάβκε, Ὠ.Ὦ., Ργοίεθβοσ 
οὗ ϑγϑίεπιαιὶς Τἰεοίοσυ, ΗδιμΠὶοη ΤΊ6- 
οἱοχίοαὶ δου ΠΆΥΥ. 

ΒΥ ἊΜ Ρὶ ΡΆΤΕΚΞΟΝ, Ὦ Ὦ.. Ῥτοίδβϑοσ 
οἵ Ὀἱνίηΐγ, πῆὥν οὐδ οἱ Εαϊμθιτς. 

(Αὐϊμποτγ Ψ 111 6 διιμουηςσδᾷ 4167.) 

ΒΥ σεοκοε Β. ϑτένενβ, Ὁ... Ργοίεϑϑοσ οἱ 
ογβίοιδις Τμεοϊομν, γώ16 {|| Ν ΟΥΒΉΥ. 

(7 25:5.) 

Βν 5. Ὁ. Ε. ϑαύμοόονῇ, Ὁ.ἢ., Ῥχείπεῖραὶ οἱ 
(τὸ ΟΣϊι δὰ Ετοο (οἴ οκο, ΑΌσδγαθει,. 

ΒΥ ΝΈΨμαν ὅμυτη, ἢ.Ὦ., Ῥαβίου οἵ (ἰοῆ- 
ἐτοραϊίοπα) ΟΠ το, Νον λνο, (Κ᾽ 6- 
υἱξε απο παν σεα φα᾽ 105.) 

ΒΥ ΝναΞηῖ νῶτον ΟΥΆΑΌΌΕΝ, ὨὉ.Ὁ., Ῥαβῖογ 
οὐ ΟοιρτοσαιἊοπαὶ Οἰματοῃ, (οϊαπιρα8, 
Οπίο. (δίστυ γεααϊν.) 

(Αὐϊποτγ ννὴ}]] Ὀ6 απποιποοὰ ἰδῖθτγ.) 

Βν 9. Θβεςητεε, Μ.Α., Ῥγοβδίδεπι οἵ (πὰ 
ΤΕῸΝ ΤὨὭδο]ορίς αὶ ϑεμλίπατν, Νον Υοτὶς 

τῖγ. 



Ζθε Ἰπέετπαξομπαί Φβεοίοαίοαῦ Σίἰβτάτρ. 

ΑΝ ΝΤΕΒΟὈΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙ6 {ΠῚ {ΠῚ} οἱὁὨ [Π6 ΟΙ« Τέξίφιηοηΐ 
ΒΥ Ρεγοΐ. 5. ἢ. ὈΕΙΝΕΗ, ὃ.ῦ., δ.{π|. 

ὥδηου οὗ Ομεδέ Οβειεοῖ, Οχίοεα 

Νί ξεν Ξαξζίζομ εν εα 

γον ὅνο, 558 ρᾶχοϑ, 92.50 ποῖ 

“1 15 [16 τηοβῖ ΒΟΒΟΪΑΣΙῪ δηᾶ ογί ες 84] ττοσῖκκ ἴῃ ἴ6 ἘΠ ΡΊ ΞΘ 145» 
σύδρο οἢ [86 Ἰἰτογαΐασγα οὗ [86 ΟἹὰ Ταβίδιηθηϊ, δηἃ ΣΌΠΥ ὡρ ἴο ἴῃ6 
Ῥτοβϑθηΐ βῖδίθ οὗ γοβθασοῦ 1 θγσδην."--- σοῦ. ΡΗΙΠΙΡ ΘΟΗΑΣΕ, Ὠ.Ὁ. 

“Οδηο; Ὀχίνοσ [45 διγδηρσδα ἢΪ5 τηδίθσὶ 8] Ἔχ} ἸΘΕἾΥ, 18 σα ςοϊηςὶ 
σίϊβουῖ Ὀοίηρ Βυγτί ἃ οὐ ὉΠοΙθδσ, δηᾶ ἰγθαῖβ [86 νϑγίουβ σι τἰ0 4] ὑσοῦ- 
1618 ἱπνοϊνοα ψ} 1} δαῖτα ῦ]6 ἔδίσηθϑ5 δῃὰ σοοά Ἰπαρτηθηῖ." 

-- Ῥτοῖ. Ὁ. Η. Του. 

“5 Ἰυαάρτησης ἰ5 βἰὨρΌΪΑΥΙΥ ἔδισ, οδίτῃη, πῃ ̓ αϑβθᾶ, δηὰἃ :1η486- 
Ῥοπάθηϊ. [Ιἰ ἰβ αἷθδο [ογουρ ὮΪν σονογθηῖ). . . . δε 5οσγνίςοσ, 
ψνὨΐο ἢ εἷς ὈοΟΚ νν1}] το οσ ἰῇ [6 ργοϑθηΐ οοηξαβίοῃ οὗ στηϊηἃ οὐ [ἢ ϊ5 
στοδῖ βιργ]θοϊ, σδἢ Βοδγο ον Ὀ6 ονογαϑι πχδίθα."--- 716 Ζομάονε 7 ρεδ:. 

..Α8 ἃ ψοΪ6, ἴμ6 γα 15 ῬὑγοῦδΌὶν ἢο ὈοοΪϊκ ἴῃ [6 ΕΏΡ 58 Ἰδησύδρο 
δαιᾳ] ἴο (815 ' Τηἰτοάδαοίίοι ἴο ἴ86 1, 1τ16ταΐαγα οὗ τλ6 Οἱά Ταβίδιηθηϊ' 
ἔοτ ἴ86 βαἀδηΐϊ ννῆο ἀδϑίσοβ ἴο πηδογϑίδηα δὶ [86 τηοάδζγῃ οσ ἰςῖϑιτι 
ἑἐλέπξε δΌους ἴῃ6 ΒΙΌ]6." --ΟὉτγτ. ΠΟΎΜΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, ἐη ἐλε Ομροοξ. 

“6 ὈοοΪΚ 5 οὔθ ψοσίδυ οὗ 115 βιυδ]θοῖ, ἰΒοσου ρα ἴῃ ἐξ ἰγϑβϑῖ- 
ταθηΐ, γανοσοηΐ 1 1(5 ἴοη6, ϑγιηρδίδμεϊςιοε ἴῃ 115 Θϑιϊτηδίθ, ἔσγϑῃϊς ἰῇ 8 

τον) ἴῃ 115 βϑίδίοιηθηΐ οὗ γος," 
ἘΕΘΟΒΤ ΤΟΣ οὗ ἀϊβηου 165, σοηβοσναῖίνα (ἰῇ [6 Ὀδδὶ β6ῆβθ οὗ [86 

) 
--- σοῦ. Ηενκυ Ρ. ὅΜιΤτη, ἐς )λε ἡ7αραξίπε οὐ ἀγα Ζεγαζωνε. 

ΚἼη ψοσκίηρ ουὧἵ 8ῖ5 πιο μοᾶ οὐγ ΔαῖΒΟΣ ἴδκα8 ὩΡ Θδοὴ Ὀοοϊς ἱπ 
οΟΥΘΓ δῃὰ ρσοθβ ἰὩσγουρῃ ἰἃ νἹ ἢ τηδγνείουβ δηα τ] οσοβοορὶς οᾶγθ. 
Εν ΥΥ ΝΘΓΒ6, Ἔν ΎΥῪ οἰδιβθ, οσγὰ Ὁν ᾿νοσζά, ἰ5 β: 6 ἃ δῃὰ σοὶ δά, δπὰ ! 
118 Ρἷδοθ ἰῇ [86 ᾿ἐΐογασγν ογρδῃΐϑηι ἀδοϊἀοα ὑροῃ.᾿" 

-- 7Δε ῥνεεὀγέεγία» Ομανζε ἦγ. 

“41 οοηἰδὶηϑ δὲ [δὲ ργοβϑοηϊδίίοη οὗὐὁἨ δ τεϑυϊῖς οὗ ΟἹ Τεςῖδ. 
τας ογ᾽ [ἰοῖβπι ἕου νοῦ ΕΏ 5} τοϑάθσβ ἰὰ [8 ἀδρατίπηθῃϊ Ἰᾶνα 
ὈδΘη νγαϊτϊηρ. . ... ΤΤδ Ψ8ο]6 Ὀοοϊκ ἰ5 Ἔθχοϑι]θηΐ; τ νἹ]} Ι Ὀ6 ἔουπὰ 
δαϊρέαϊ, ομασγδςοΐοσίζοᾶ 85 ἰΐ 15 411 [Ὡσοῦρῃ ΌΥ ἴπδὶ βοβοίδγν Ῥοΐβα οἵ 
τηὶηᾶ, ψ ῖςο ἢ, θη 1 ἀο0685 ηοΐ ἱκῃον, ἰ5Β οἵ Δϑῃδηχοα ἴο ὑγδβθῃΐ ἀς- 
δτθαβ οὗ ΡσοῦθδΌ Ἔν." --λύήεευ ἩΜονζά. 

“0.0... ὍΌδηοη Ὀτίνεσ᾽ 5 ὈοοΪς 8 σματαςοίοσίζεὰ τπτουρδουϊ ὮΥ͂ 
᾿πογουρὴ ΟἸ γί βίη ϑομοϊυβῃΐρ, ἐδιτ} ταβθάγοι, σδυτίοη ἰῇ τἂς 
εχργεϑϑίοῃ οὗ ἵἤδσε ορὶ πίοῃβϑ, οδηάοσ ἰῃ τῆς βἰδιθηβηῖ οὗ ἔδοῖβ δηὰ οὗ 
ἴῃε ΠΟσΕΒΒΑΓΥ ἰηΐεγαποεβ ἔγοπη πεῖ, δηάὰ ἴῃς ἀδνουϊ τοσοορηϊτίοη οὗ 
ἴῃς ἀϊνίης ἰηννοτκίης ἴῃ τῆς τεϊρίοι 5 ̓ Π π οὐ τῆς Ηεδῦτε5, δηὰ οὗ τὰς 
ἴοίκδηβ οἵ ἀϊνίης ᾿πϑρίταϊίοη ἴῃ τῆς ᾿ἰτοτδῖισε ψ ῆϊοἢ τοοογάὰβ δηὰ δἴω- 
Ὀοα! 65 ἰτ.᾿᾿΄---τ. Α. Ρ, ῬΕΑΒΟΡΥ, ἐπ δε (ανιὀγίασε 7 γἐὀερξ. 

« 
- «“ 



Ζθε Ἰπέίετπαξοπαι ζ'βεοίοαίοαν Ξίβτάτῃ 

ΟΙ, ΤΕΛΤΑΜΕΝΊ ΠΙΝΤΘΑΥ 
Βν ΠΕΝΕΥ ΡΒΕΕΘΒΕΒΝΝΕΏΌ ὅ5ΜΙΤΗ, ὃ.Ὁ. 

ῬΕΟΡΈΒΒΟΙ ΟΕ ΒΙΒΕΙ͂ΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ ΑΝῸ ἹΝΤΕΚΡΑΕΤΑΤΙΟΝ, ΑΜΗΕΆΒΤ ΟΟΡΓΕΟΕ 

γον ὅνο, 538 Ρᾶζοϑ, 82.50 ποΐ 

Τὶς ὈοΟΪΚ ρῖναϑ ἃ πιδίοσυ οἱ ΟἹα Τεβίαγτηεηϊς {ἰΠ168. 
ΤΗϊς τ ἀοος ΌΥ ἃ παγαῖϊνε Ὀᾶβεα προη ἴῃοβε Β10]}- 
οδ] ὈοοΪς5 ὑυῃιοἢ ἀγα ἢΙβίοσι οἂ] Ἰῃ ἔοση. Τῆς παΐυγα 
οὗ τ[ἢδ56 ὈοοΪΐκς 15 οαγοία!γ σοπϑιἀογεά, {Ππεὶσγ ἀαΐα ἃσα 
ι56α δοοοτγαϊηρ᾽ ἴο Ὠιδίοσιοαὶ τηθίῃοας, πα [6 οοη- 
οἸαϑίοηβ οἱ τεοαηΐ οὐ] ΠΟ Ί5 ἃ. βεῖ ἔοσῖῃ. Τῆδ οΟΥΠΟΓΣ 
ὈοοΟΚΞΚβ οὗ {πε ΟἸ]α Ταβίαπηεηΐ ἢ [Π6 ΠΊΟΓΕ ἸΤΊΡΟΙ- 
τΔηἰ οὗ [ῃ6 Αροοτυρῇδ δῖβ ρίνθη {Π 6], ΡῬΣΟΡΟῚ Ρῥἷδοθ 
50 [ΔΓ 85 [6 Υ ἴῆσγον ᾿ρϊ οὐ (6 αἀδναϊοριηθηΐ οὗ 
[6 ΟἹ Τεβίαιηδηΐ ρΡθορὶδ. 

“ Ῥχοίεβϑου Θ61 1} 885, ΌΥ ἰ5 σοπιργε;οηβῖνα δηά νἱϊα]]Ζοὰ Ὠίοσυ, 
Ιαϊὰ 411] ψγῇο οδε ἔοσ ἴδε Ο]ὰ Τοϑιίδιηδηῖ ὑπάετ στεαὶ οὐ] σαι οη 5." 

-- 7Ζλε 7πάεῤενπαερί, 

5" ΤΠα νο]ππὶς 5 ομαγδοίεσγίζεὰ Ὁ. οχιγαογαϊ πασΥ οἰδαγηθβ8 οὗ Ἷοῦο 
οορίίΐοη δηά τεργοβεηϊδιίίοη, τοσοῦ ἢ ΘΒ ΑΥῪ ΔΌΪγ, ἀπά Το δσπὶ 
οὗ 5ιγ]ε."-- Τὰς 7η εν ον. 

δ Ὧτ. ϑπ|1 8 νο]α πη ἰ8 οτἰτὶςαὶ νὶιπουῖ Ὀεΐης ρΡοϊδτζηὶςδὶ, ἰηϊοτ- 
δοίην ᾿πουρσῇ ποῖ ἱπηαρίηδινςαΕ, 5οΒο τὶν πὶ πουΐϊ ρεάδηίγυ, δηὰ σαάϊ- 
οἂἱὶ Ὀυϊ ποῖ ἀσϑίγυοτίνο. Τῆς δυῖδου ἰ5 Ὠἰπη5ε]Γ δὴ δυϊπῃοτίιν, δηὰ δὶ 
νοϊυ πιο 15 ἴῃ6 Ὀδ5ῖὶ δἰηχίὶα ρυεϑδεηϊδιίίοη ἢ νὨϊσἢ 6 αἀγὸ ἔδυ] ἕἶασ οὗ 
ἴῃς τηοάδτῃ νἱεν οὗ ΟἹὰ Τεβίδηγδηιϊ δἰ ϑίοσγγυ."- 724 Ομ σοξ, 

ΚΓ ΤὮΪ8 νοϊυπια 5. ἴπὸ τεβϑυϊς οἱ ᾿ποτουρὴ βδιυαγ, ἰ5 ἔγχος ἔγοτῃ τῆς 
εοηϊτονογϑὶδὶ βρίγὶῖ δηα ἔγοπὶ δὴν ενίάσηςς οἱ ἀεδῖτε ἴο σδ]]εηρε οἱἷάασ 
ἰΒεοτίεβ οὗ ἴῃς ΒίὈ]ς, 15 ψυγίτῖθη ἰη βιταὶ ιίοσνατγα, οἰθδγ δῖγὶς, ἀος85 
τοί ᾿ἰπρεῦ πᾶ α]ν ἰη ἀἰδουβδίοη οὗ ἀουδιέῃ! πηαῖίεγβ, ἰ5 τενεσεηῖ δηὰ δῖ 
τῆς 58π|ς τἰ π|6 ἔδβαγὶς8ϑ8, 1 οπεὲ δ85 δεςθρῖεα τῃε τηδίη ροϑβί τοῦ οἱ τῇς 
ΗἸρῆος Οτἰεἰςΐθ πὶ, νυ ἢ }]6 Ὧ6 τῇδῪ 51}}} αἰ ἔεγ ψἰτἢ Ῥτοίαβδου 5} 5 
ςοηοϊιδίοηβϑ ἢεῖςα δηά ποτα, 6 ΜΠῚΠἔΡΌΡΓ[  δηὰ πἰτηβεὶξ ἴῃ δοοοτὰ στ τπα 
Βρίγιῖ οὐ τῆς δυϊδοῦ, ποθα βοδοϊαγϑηΐρ δηὰά δοπίενεηεπὶ ἣς Μνν1]] 
οἰδαὶν Βοηοτγ."- 7Δε Ορησγοσαξίονπαϊζεΐ. 

ὟΝ ε ᾶνς ἃ οἴεδζ, ἰπιεγεβιίηρ, ἰηϑίγαςιῖνε δοοουηῖ οὗ ἴδ στον τῆ 
οὗ ᾿ϑογδοὶ, επιθοάγίηρ ἃ 5εγίες οὗ σαζτεΐυ] Ἰυάρςπιοηῖθ οὐ ἴῃς σουηῖε 55 
ῬΙΟΡΙΘπι5 ἴπδὶ ἔαςς ἴῃς πηᾶη ῆο {165 ἴοὸ υπαεγδίδπαά τῆς [᾿ς οἱ δῖ 
τευ γ κα ῦΌ ες ροορὶθ. Τῆς ΗΙσϑοτγγ᾽ ἴα κεβ 115 ρίδες ννοσιῃν ὉΥ ἰῃς 5146 
οὗ Ὀείνοτ᾽ 5 [ηϊἰτοἀυςτίοη. Το σιυάεηιϊ οὗ το ἀδῪ 5 ἴο Ὀὲ οοηρταιυ]αῖεὰ 
οη δανίηρς 50 ναϊυδὺϊε δὴ δαάϊτίοη πιδὰς ἴο δἰβ οἱοςεϊς οἵ ἴοοἑβ.᾽" 

--7}ε ΣΦ, χοετίογν 7 ριες. 



ὅθε Ἰκέεντπαέίοπαῦ Φβεοίοαίοαῦ, Ξίβτάτρ. 

Τα ΤΠοοίοσυ οἱ {πΠ6 ΟΙά Τοβίδιηοπηί. 
ΒΥ ΤΗῈ ΓΙΑΤΕ 

Α. Β. ὈΑΥΙΏΘΟΝ, Ρἢ.ῦ., 1.1,..ῦ., 1.1π|.ῦ. 
Ῥτοΐεδϑβϑϑοσ οὗ Ηδῦσγεν δηὰ Οἱὰ Ταϑίδτηθηϊ Εχορεϑὶϑ, Νὰν ΓΟ ]ερε, ΕΟ υγρἢ. 

ΕΊΤΕ. ΕΚΟΜ ΤΗῈ ΑΥὙΤΗΟΚ ΜΑΝΌΘΟΕΙΡΤΒ 

ΒΥ͂ 

5. Ὁ. Ε. ΒΑΙΙΜΟΝΌ, Ὁ.Ὁ., ΕΕ.1.5. 
Ῥηηοίραὶ οὗ ἢ πίϊεὰ Ετες Ομυτοῦ ΟοἸϊεσε, ΑὈοσγάδεῃ. 

Οεον ὅνο. πόδ ρᾶρφθβ. 2.50 πεοί. 

“410 5 οῃς οὗ ἴῆοβε τηοῃυτηθηΐδὶ νου κ8 ννῆοβα ρου] ]ςαϊίοη ἔπε βο οίαγ ἢα[]ς 
νὴ σταῖς, Ῥχγίποὶραὶ ϑαϊπηοπὰ 865 εαἀϊϊεὰ Ῥγοίεβθογ [αν ἄπο 8 τηδῃυ- 
βογρῖβ ἢ σαγα δηὰ βάο]γ. Ιἴ ψουϊά τεαχυῖΐγα της τότε βθρᾶςος ἴδῃ νὰ 
οδῃ ρσῖνε [8 νοϊατης ἴῃ οὔζ οτοννἀ δα σοϊαπιης ὄνθῃ ἴο ἱπάϊοαῖς ἴπε τᾶν ροϊηῖβ 
ἰῃ ψὨϊςἢ [ἢ 5, ομς οὗ ἴδε ρτεδίεβὶ οἵ Ηεῦτεν βοροίδυβ, βῆονβ Ὠἰπιβεὶ ἃ ᾿ἰπεδὶ 
ἀεβοοηάδηϊ Δηα βυσοοββοῦ οὗ [ἢ δηοίεηῖϊ ργορῃεῖβ ψῃοιῃ ἢς ἰονεὰ 850 ψε]]; Ὀαϊ 
ἴϊ 18 ἐπουρ ἴο 58 ἴπαὶ ἴῃς ννοῦῖκ 15 διε] ΌΥ ἰἴ5 β. βοϊδυβῃϊρ δῃὰ 115 ἴοπς ἴο 
ὈδοοΙης ἃ βἰαπάδγα ἱῃ νου τΠθοϊ]ορσίςσδὶ βοιλΐίηϑευ. Οὐὑτεαῖ ρδὶῃ5 δᾶνε Ὀεδῃ 
ἰδ κοὴ ἢ ἴῃς Ηεῦτεν τεχῖ, 50 του η Υ αυοίεά, δηὰ 18 υ86 15 αἰἰΞΕἸ ΠΟΥ 
ΕΠΠαπιϊπαῖνε. Ηἰ8 Ἰεαγπὶηρ ἴα πανοσ ἱπιγοαυσοά ἴο ἀδΔ22Ζ]6, Ὀμῖ δἰννᾶγβ ἴο εὩ- 
Ἰϊσῃίεη δὲ τεδάεν." -- 716 7 μεν 10. 

“Ἄγε ΠορῈ δνϑῦὺ οἱογρυπιδῃ ν"}}}] ποῖ τοϑῖ οσοηίεηϊ {1]] ἢς Ὧδ5 Ῥτοουτεά δηὰ 
βυάϊεα 1ἢ18 τηοϑὶ δαάπιγαῦϊα ἀπ υδεΐῃ! Ὀοοϊ. Ενευυ γε} ὑεῖ] πηαεβιίοη 
τεϊδιὶηρ ἴο τηδῃ --- ἢΪ8 Ὠαΐατα, Ὠϊ5. [4]}}, ἀμ 9 τεἀετηρίίοῃ, ἰδ ργεβεηῖ ᾿ἰ6 οὗ 
ζτδςο, ὮΪ5 ᾿ἰε δεν ἀδαίῃ, ἢῖ5. (υἴαγα [1 --α 15 ἰγεδϊεα οἱ. Ν'ῆε τᾶν δα ὰ ταὶ τῆς 
τιοβὶ σοηβεγνδίίνεϊν ᾿ς] δα Ὀεϊΐανες ἱπ ἴῃς ΟἹ Τεβίδτηςης νν}}} πη ἃ ποιδὶηρσ 
ἴῃ [5 θοοΪκ ἴο βίαγίϊε ᾿ἰπὶ, νν ἢΪ]6, δἱ ἴΠ6 βᾶπια {ἰπι6, (ἢς ὈοοΪκ 15 ἔα} Ὺ σορη]- 
Ζαπὶ οὗ ἴῃς αἰϊτεγεὰ νίεννβ γεραγάϊηρ ἴΠε δηοϊεηΐ δου ρίαγεβ. ΤΒε ἴοπε 15 γενοῦ- 
ἐπὶ [πτουρδουῖΐῖ, ἀηὰ πο οπε νῃο τεδα8 αἰἰδης νεῖν σἂ [411 ἰοὸ ἀετῖνε ἔτγεϑα ᾿ἰρὩϊ 
δῃὰ Ὀεηοῆὶ ίγομι ἴῃε Ἔχροβιίοῃ Βετε ρίνοη.᾽" --- 7. (απαάΐαη Ολεγεσαρ. 

“τ. ᾿ανιάβοῃ νν88 580 Κεϑὴ ἃ 5κἰυἀεηῖ, δηά γεῖ 50 γανοσεηΐϊ ἃ5 ἴο ἢϊ8 ΒΙΌΪς, 
ἴπαῖ δηγίπηρ ἔγοσῃ ἢϊ5 ρθη πιιϑδί Ὀς οὗ ργοῆί. Τμα ὈοοΪΚς ρίνεβ ονίάεπος τῃδϊ 
ἢϊβ ἐγ68 ννεγε νά6 ὀρεῃ ἴο 8}} πιοήεγῃ τοβεδύοῇ, Ὀυϊ γεῖ ἢε ννᾶβ ποῖ ἰεὰ δϑίγαν 
ΟΥ̓ ΔΩΥ οὗ ἴπε νᾶρᾶτ1ε8 οὗ ἴπ6 βοῇοοϊβ. ΤὨτγουρἢ 41} ἴῃς ἱγεαϊσηεηϊ οἵ τῆς 
{ἢδηϊε Πα τειμδὶῃ5 οοῃβεγνυδῖϊνε, νν ἢ 16 βεεκίηρ ἴο Καον ἴῃς ἴγυϊ}.᾽" -- Εχαριΐρν. 

“Νὼὺ οπδ οδὴῃ [δι] ἴο ρϑίῃ ἰταπηθηβε ῥτοῇῖ ίγοτῃ 115 οαγείαὶ βια ἦγ. δὲ το)οῖςα 
(δὶ βυοῆ ἃ ψψοῦκ 15 δαἀεά ἴο ἴῃς βἴοσε οὗ πεϊρίῳϊ ᾿εγαΐαγα ου ἴῃς ΟἹ Τεβῖδ- 
τηθηΐ, δὰ ννὲ ὄχρύθβϑϑ (ἢε ἢορε (Παῖ ᾿ἴ τῆλ βηὰ νἱᾶς τεδάϊῃρ διποῦνρ τ ηἰβῖεῖβ 
δΔηά τοδοῆεῖβ οὗ ἴῃε Β]1Ρ0]6.᾽--,7.ε διαμάα»α, 

“Τῃ [158 ἰγεδϊπιθηῖ οἵ ΟἹ Τεβιαπηθπὶ τΠθοϊορυ, ἴμετα 15 ποϊπίηρ ἴο εαυδ] ἴἴ 
ἴῃ ἴῃ Επρ σὴ ἰδῆρσυάᾶρε, δηα ποῖϊπὶηρ ἴο ϑυγρδϑ5 ἰΐ ἸΏ ΔΩΥ ἰδῆρυᾶρε. ὮΙ: 
5 Ργεραγεά ἔογ βοῇοΐαγβ ἰδ νν}}} ργονθ δὴ εὐμοδίίοη ἴῃ ἴπ 6 ΟἹ ᾿Γαβίδπιεηΐ ἴοὸ [ἢ ς 
ἱπτ ] Προηὶ ἰαγπιθπ οὐ ϑυπάδυ-ϑοἢοο του ογβ ν ὯΟ νν}}} ρῖνα 11 ἃ Δ Ὦ α] τεδά- 
ἰῃγ. Τῇο 5ἴγὶς 15 580 οἰεδὺ ἴμαϊ ᾿ξ σδπηοῖ ἢοὶρ αὶ ῥγονα ἱπιογεβίίησ, 'ε οοτω- 
τηοηὰ [ἢϊς ὈοΟΚ ἢ ἃ ϑρεςῖαὶ ῥγᾶγεσ, Ὀε]ανίηρς τμδαῖ ἴ ΜΝ} τακε τὰς ΟΙὰ 
Τεβιατηθηΐ ἃ τἰσποῦ θοῦ; δηΐ τᾶκς ἴῃς (ουπἀδίΐοη ἀροη ν᾽ ΒΙΟὮ ἴδε τ δοδίηρβ 
οὗ ἴῃς Νενν Τοϑιδιηθηϊ βίδπα ποσὰ βεουγα ἴο ἜνΈσῪ μα νῃο γϑϑάϑ ἴἴ.᾽ 

-- 7.ε Με εέδεῦρ 7Ζεαελεγ. 



Ζθε Ἰπίετπαίξίοπαῦ ΦθεοίοαίςαΥ Σίδτατν. 

Α ΗΙΒΤΟΝΥ ΟΕ 

ΟΠΚΙΝΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗῈ ΑΡΟΘΤΘΠΟ ΑΓΕ 
ΒΥ 

ΑἙΤΗΪΝ ΟὔΘΗΜΑΝ ΜΟΟΙΕΕΕΗΊ, Ρἢ.Ό., ἢ.ῦ. 

ϑατάδωννε Ῥηφίξεον φ' Ολνγολ δέρέονν ὧε ἰλε ζὐκένα ΤΑεοίορέραὶ δενείκαν, δειν Ψυνᾷ, 

γον ὅὃνο, 681] Ρεαρο5, 952.50 Νοῖ, 

“ΤΉ αὐ ποτ᾿ β νους 5 80] ἄοπθό.0. . . . ΤῆΪΐΒ  νοΐϊυπης ἰ5 ψοσίδν οὗ 
{τ5 Ρΐδος ἱῃ [ῃς βεγίββ."- 7 ες Ορηργεραίίορα ἰ ,. 

“4 ἸὨΏνα] δ 016 45 8 τέβυσηέ οἵ ἴῃς ἰαἴοϑιὶ οὐ 04] τνοσὶς ρου τ 6 στϑαὶ ἐοσδ- 
εἶνε ρετγίοα οὗ [δς (γί βείδῃ Ὁμυτοὶ.᾽"--- 746 Ολγέφιἑαν Ἡ ον (ά (Ἰ,οπ Ὁ). 

“ΤΏὭοΓΟ σΔ δα πο ἄουδιί [παϊ (Π]5 5 8 το Α 0 ]6 τνοτῖς, ὈοΪἢ οὐ βδοοουηῖ 
οἵ ἰὰς ᾿Βοσγουῇηα55 οὗἉ ἰῖ5 ς σἱ “᾿οἴβαι δῃὰ {πε Ὀο] ἀμ 655 οὗ 115 νίονν5."" 

--- 7 ϑεοίςρια, 

““Τἢδ ΔὈΠΠῪ δηά ἰδαγηΐηρ οἱ Ῥγοίξϑϑου ΜοΟι οι 5 σοῦ οὐ ἴδε ΑΡοβ- 
ἴο]ῖς Αρε, δῃπᾶ, νυν ῆδΐενου αἰϑϑοηῖ ἴπογα ΠΊΑΥ Ὅς ἔτγοπς 115 οὐ 104] ορὶπίοῃ, 118 
Ταδη οϑι 5 ΠΟΥ Υ, οδηα σομοἶδγβ νν}}} ποῖ [41] ἴο ἀρρυεοίδῖβ." 

--[κ. ΟΕΟΚΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΒ, οὗ Υα]ε ἴΠηϊνευβῖῖν. 

““Ῥγ6- ΘΙ  ΠΘΠΤΙΥ ἃ ΟἸεγρυπδη᾽ 5 ὈοοΪς; Ὀαϊ ἴπ6Γα ἀγα ΠΊΔΠΥ Γαᾶσοὴ5 ΨὮΥ ἰΐ 
Βῃου]ὰ Ὅς ἴῃ (πὰ ΕΌΤαγΥ οἱ δνεγγ ἱπουρῃίία! (ΟΠ γι βιίδη Ρρεύβοη. Τῆς 5ιγ]6 
ἦπ νἱν!ἃ δηα δἵ {ἰπ|65 ρἰοϊυγεβαθθ. Τῇα ταβ}15 γδίπευ ἴπδῃ 1Π6 Ῥγοοδϑϑαβ οὗ 
Ἰδαγηΐηρ ἅτὸ Ἐχῃϊδίϊεὰ. Ιἅἔ ἰ5 (}} οἵ Ἰοοαδὶ οοϊοσ, οἵ βιγ Κρ παγγαῖϊνε, δηὰ οὗ 
καθ, οὐΐεῃ ὈΥΣ]Π)δηῖ, σμδγαςίου δηλ γϑὶβΒ. [Ιἴ 15 8ὴ δαζηϊγαῦὶς Ῥοοῖς ἔοσ ἴ86 
ϑυπάδγ-5οῃοοἱ ἰοδομοτ.᾽" -ὐϑοτίορ Α ὧν 1156}. 

“Ἐὸ0γ ἃ ψψοσκ οἵ βκυοῦ νἱᾶδ Ἰεαγηὶηρ δῃᾷ οὐ  ΠἸς Αἱ] δοσύγαου, δηά Ἡν Πἰς ἢ ἀ668]5 
τὶ 50 τδην αἱ σα] δηὰ δοϑίτυβς ργοῦ ςεπι5 οἱ (Ὠγίϑιδη Ὠἰϑίογυ, (815 ἰ5 γδ- 
ΤΩΔΣ ΚΑΌΪΥ τεδάδθ]ς.""- 7.22 7ηπάφρβεραεη. 

47 ἱ5 οογίαϊπ ἴπδῖ. Ῥγοίδβδθοσ Μοσιῆογις ψνοῦῖς ἢ85 δοῖ [ἢ6 πηᾶαγὶς ἴοξ 
ξαΐυτε εθοτί ἰπ ἴῃς οὔϑουγε β6]ἀ 5 οἱ γεϑθδγοῦ ἰηΐο (γι ϑείδη οτἱ ρίη.᾽" 

---λίδειν Υογὰ Ζ7Ζρνιδιρ. 

“«Ὧγ, Μοσίβεγι Ὧα5 ῥτοάδυςςα δὴ 80]6, βοῃοϊδυϊυγ, βυργρεβιῖνο, δη οοῃ- 
βίγηςῖνε νοῦ. Ηε ἰ5 ἴῃ ἱπογουρῃ δηὰ βαθὺ ροβϑθϑϑίοῃ οἱ ἢὶβ βϑουγοθς δηὰ 
κηδίοσίδ 5, 50 παῖ ἢί5 ροβιςνα σοηϑίγ ΟΠ 15 σοϊάοτῃ ἰηϊεσγυριδα Ὦγ οἰϊδίοη5, 
ἴῆς ἀεηλο τ οἢ οὗ Ορροϑβιηρ νίενγ8, Οὐ ἴῃ ἱσγείενδηϊ αἰδουϑβίοη οὗ 5": ογαιϊηδῖδ 
4αεπιϊοῃ 5." - 7.2 “Ἴείλοάίεί Κευΐειυ. 

““ΤΠ6 οΟἸδάγη 655, 56][-οοηϑϑίεησυ, δηα ἔοσες οὗ ἴῃς ΠΟΪα ἱργαβϑβϑιοὴ οἵ 
ἈΡοϑίοϊ]ὶς (τ ϑεδηΐγ ἢ ψ ΠΙΟἢ νὰ Ἰεανα [15 ῬοοΪς, ρΌ65 δ ἴο συλγδησθθ 
ἐϊ5 ρεσσωδῃδηΐ ναὶϊτα δηά βυοοοβ5.᾽"- 74ε 4 χροείέον. 



᾿ὅ8ε Ἰπίετπαξίοπαι, Φ᾽ δεοίοαίοαν ΞίθτάτΡ. 

ἹΠΕΟΙΔΟΥ͂ ΟΕ ΤῈῈ ΝΕῊ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ. 

Βν ΘΕΟΝΕΟΕ Β, 5ΤΈΨΝΕΝΘ, ὃ.Ὁ. 

Ῥτοίεβδοε οἱ ϑγείεσωδιίος ΤὨθοΐορυ, Υα]ς ᾿ἱαίνεσε 

γον ὅνο, 480 ραζοα, 42.50 πιοέ. 

, φΦ7ῃ βξι}ῖ6 ἷξ ἰξ γαγεΐν οἴεασ, 5ἰπιρῖς, δρᾶ βίσοηγ, βάδριεα δἱϊῖκα ἴἰο ἴῆ6 σϑῶς 
ΦΙη] τεδάοὺ δηά {πὸ ᾿Πεοϊορίοδὶ σἰαάεηῖ. ΤΠα ἰοτπιοσ ο͵855 ψ1}} ἢπὰ 1 τοδά- 

4ΦΌ]ς δηὰ ἱπίογεβίην ἴο 8π υηυ 5114] ἀερτος, ν Ὦ16 τς βιυάδης τ}}} νϑ]ὺς :18 

τΠοτοῦ ἢ σου β ἢ ]ρ δηα σοι ρ εἰ 655 οὗ ἰγεδϊπηεηῖ. Ηἰ5 νόοσὶς ἢ85 8 οἰτη- 

Ῥ ον, Ὀεδαϊγ, δηὰ ἰγοϑῃῃ 655 1Παἱ δα ἃ συοδίν ἴο ἐϊ5 ΒΟ οΪΑΥΪΎ ἐχος]]θηςς δοὰ 

ψότ."-αοὐγέείαη 4 ἄνοτκα ἔξ. 

“4 Ῥγοίεδββου ϑίενθῃβ 15 ἃ ὑγοίουμῃα κἰυάσηϊ δηὰ ἱπιογρτοῖεσ οὐ ἴῃς ΒΙΡΪς, 65 
ἔα 8ἃ5 ροβϑίῃ]ς ἀϊνεβίεἀ οἵ Δ}Υ ρσεροβϑβεβϑίοῃϑβ σοῃοεγηΐηρ ἰἴ5 τσϑδαρε. [Ι͂ἢ 

μιἷ5 βιυάγ οὗ ἐξ Βἰ5 οὔ͵εοι ἢα5 Ὀδεὴ ποῖ ἰο πὰ ἰδχίβ ἴπαὶ πυρῆς βθαπὶ ἴο Ὀοϊ- 

δῖε ὉΡ 50Π|Ί6 ϑυϑίδπι οἵ ἱπεοϊορίοδὶ βρεουϊαίίοη, Ὀὰαϊ ἴο πὰ οὔὖἱ ψῇδὲ {πὸ 

ὙΙΙεγ5 οἱ τῆς νατζίουβ Ὀοοΐο5 πηδϑδηΐ 0 54Υ δηά ἰεϑδοῆ."--δὰῦὶ Κὶ 7γεδμρξ. 

441 18 84 ἥῃς Ἔχδῃρὶς οἵ ραϊηϑίδακίην, αἰβδου στη δ ην, ἐπα ραγ 4] ταϑεῶσο ἢ 
δὰ βιδιεπηςηῖ." -7Ζλε Ορηρνγεσαΐίομα ἐἐτ. 

“«Ῥγοίεβϑου ϑίδνθηβ π85 ρίνεῃ υ5 ἃ νοτῪ ροοᾶ Ὀοοἷΐςκ, Α ἸΙθογΑΪ σοηϑοσ- 

ψαϊΐνο, Πα ἴαἶκεβ σδυου5 δηὰ τηοάογαϊς ροβι(οηϑ ἴῃ ἴῃς δεϊὰ οἱ Νενν Τεβῖα- 

τοδὶ ογιεἰοἴϑιη, γεῖ 15. δάση γα Ϊ ἰαἰγ- πὶηἀςα, Ἠ!Π5 τηοϊποὰ 15 μΡαϊϊθηΐ δηὰᾶ 

τηοσουρῇ. Ηδε 5ἰδῖθβ ἴῃ ορίπίοηϑ οὗ ἴῇοβϑο ψῆο αἰογ ἰσοῦλ δἰτὰ ψ1 σαγα 

δηὰ οἰδασηθθ5. ΤΠ6 ρῥγορογίίοῃ οἵ υοϊδιίοη δηᾶ γοΐεγεμος 15 μὰ }} δά)αϑιοὰ 
δηὰ [ῃ6 τοδάου ἰ5 Καρὶ νν6}} ἱπίογιηθαά οοποογηϊηρ ἴῃ σουτβς οὗ ορίηΐοη νυ] ἢ- 

ουἱ Ῥεοΐηρ ἀγα δυΥ ἔγοπι ἴῃς ἴεχὶ οἱ τ δὐϊῃογβ ονὴ ἵπουρῆϊ. Ηϊ5 

ἑυάρτηεπηῖθ οὐ ἀϊῆουϊ. αυςϑίϊοη5 ἃσε δἰ γχαγβ ρυᾳΐ ἢ 561 {-τεϑίσγαϊηϊ δηά 

δοῦτοῖγ.""- Ζ ἀφ Ολμγεληιαῃ. 

ἭΤΕ ὙΠ σανίδι Ἶν ἰαΐκα ἰἴ5 ῥΐδος, δἱΐϊεγ οαγείῃ] γοδάϊην, 85 ἃ ναὶ υδΌΪϊς 

σνυῃορϑίβ, Ὡο Ποῦ Ὅδτα ὯΟΣ ονοτ-αἰδρογαῖθ, ἴο Ψν ]οἢ τεοοῦγϑοα Μ}}}} Ὀ6 πδα Ὀγ 

ἔπε οἴυάεπὶ ΟΥ ἴδαοθεῦ ψνῆο ταααΐγος νὰ τηοάστγαῖα οοηρδα55 ἴδ6 αἰδὶ οἱ 
ξοούετη τοβεδύοι.""-- 746 Ζέίεγανν ἡ ογίά, 



{πέετπάϊοπαῦ Ὁ δεοίοαίοαν Ξίβτάτν. ᾿ 

ΤΠΕῈ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΠΟΙΙῸ Οὐκ 
Εγοπὶ {πὸ Δοςσοβϑίοη οὗ Τεδίδη ἴο {πὸ οι γε 

οποία] Οομπηςὶ! (Α.Ὁ. 98.451) 
ΒΥ ΒΟΒΕΗΤ ΒΑΙΝΥ, Ὁ.ῦ. 

Ῥειϊηοὶραϊὶ οὗ 6 Νενν (Ο]]εξε, αὐ υΣῆ, 

Ογον ὅνο. 554 Ρδαροβ. Νοῖ, 2.50. 

““Τηὶϊς 15 νυν δηᾶ ἰπάἀεεὰ ἃ Ὀοοἷς ἰο [παηῖς Οοά ἔογ; δηὰ ἡ δηγϑοάν 49 
Ὅδοη ἀεδραϊτίηρ οὗ ἃ γεϑίογαίίοη οἵ ἴσια σαί πο σ ὉΠΙΥ͂ ἴῃ Οοά᾽ 5 σοοά {ἰπι6, ἱξ 
δ ἃ ὈοοΚκ ἴο 8}1 πἰπὶ ψ ἱἢ μορα δηά οοηβάσποε."- Ζἀς Ολωγελ δίαπάανα, 

“ Ρυίηοῖραὶ Ἐδίηγ [85 ψγιτεη ἃ ἰαϑοϊηδίηρ Ὀοοκ. Ηες ἢδδ5 (ἢς γἱ5 οὗ δὴ 
δ᾽ βιοτίδη δῃὰ δὴ ὄχροβιῖϊογσ, Ηἰ5 ἔγεϑῃ ργεβεηίδιίοῃ οὗ 50 ἰηίσίςδῖα δηὰ {ἰτη6- 
ΤΌΤ ἃ 5. )]εοῖ ἃ5 Οποβιϊοίϑτη στὶρβ δηα ἢο]45 ἴῃς δἰἰοπιίοη ἔσοτηῃ ἤγϑι ἴο 185, 
ἙΔια Αγ ἢ τηοβὲὶ οἱ [πὰ 500) 6 οῖ5 ν Ισἢ [411 ἴο Ὀς ττεδϊεα νπῖη {Π6 58 
1ἰπλῖῖ5 οὗ (σι βτίδη Ὠἰδίοσυ δα Ὀγεὰ ἃ ἔϑῃου παῖ νγὰ τηῖρηϊ δε! υ δηὰ ρσγοῆϊ- 
ΔΌΪΥ σὶρ βοσης οὗ ἴπ6 οῃδρίεγβ, Ὀᾳΐ νγῈ ἑου πα οὐυγϑβαῖναβ σοϊυγηϊηρ ἴο οἷοβα ὑὉ 
ἴη6 ραρϑβ; Μὰ βῃουϊα δᾶάνίβε ἴποϑδε ῆο τε ἰεὰ ἴο γτεδὰ {πὸ Ὀοοΐς ᾿ῃσουρῇ 1[ἢ]18 
Ὡοῖϊος ποῖ ἴο τερϑδὶ οὔῦ Ἔχρεγ πιθηῖ. [Ι{ ἰ5 4 αἰδῇ οἵ ννε]]-σοοκεὰ δηὰ νν6]}}- 
δεδϑοῃδα πηεϑῖ, ΒΆΝΟΥΥ δηὰ σίοῃ, νὴ ἢ δρυπάδησα οὗ στᾶνυ; δηά, Ψἢ1]6 Ὧο 
οτ6 ννἶβῃ65 ἴο Ὀ6 ἃ σ᾽ υζίοη, πα νΥν}}} τλΐ558 βοιηείϊῃιηρ ηαϊτγιτου5 ἰξ ἣς ἀοα5 ποῖ 
ἴαϊκα (ἴπλ6 ἴο ΘΟ ϑαπ)8 ἱΐ 4]1,᾽.-- Με λοα τέ Αευΐξι. 

44Ἰι σονεῦβ ἴπε ρεγίοα ἔγομι οϑτ-άσι Α.Ὁ., ν ἢ ἃ πγ6}]- τυ κε ογάσυ, δηάᾶ 
ἐπ τι 1 ἃ ἀονηγρῃϊ 5(γ]6, 5016 πὰ υηρτεϊεηϊίουβ. ΘΙ ΡΙ ΟΠΥ, ἰῃ- 
ἀεεὰ, αηἃ Ῥδυβρ αν ἅτ ἴῃς Κεγηοῖαβ, Δηἀ ἴοο ρστεδὶ Ὀυγάεῃ οἱ ἀείδι! ἰ5 
φνοϊἀεά, Α νεῖγ ἔγθϑ δηὰ δϊς Ὀοοΐς.᾽..-- 7 .εὲ δια ἕο», 

““ἢ΄ἃΓ᾿Ιᾶἷε [πιογηδιίοηδὶ Τ᾽ ΘΟ] ορίοϑὶ 1 ἰΌΥΑΥΥ 15 σεγίδ ΠΥ ἃ ΝΟΥΥ νϑὶ υΔὉ]ς οοἰἶ6ο- 
τίοῃ οὗ ὈοοΪκ5 οἡ ἴΠπ8 βοΐδθηςς οἱ Τποοΐοσυ. Απά δπιοὴν ἴπε ςεἰ “" γοοά ὈοΟΚΒ, 
τ. Ἀδίηγ᾽β νοϊ απ οὐ Τὴς Αποίθης (βίος Ομυγοῦ 5. Θη δὰ ἴο ἃ Πρ 
ἶἷδες. να Κπον οὗ ἢο οὔβ νοϊυτης νος σοπίδί 8 .ο τ] ἢ τηδίζεσ Ἡ ΒΙΟὮ 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ἴο ἃ βίυάεηϊ οὗ [πεοϊοργ.᾽"-- 7214 δίνίηρ Ολεγελ. 
“Οἱ οουτζϑα, 8 δ᾽ ΞίΟΥΥ 80 σοηἀεηβεα ἴ5 ποΐ ἴο 6 τεϑά ϑδιϊβίβδοίου Ἵν ἴῃ ἃ ἄδΥ 

οὗ ὄἐνεὴ ἃ εεῖ, ὉΤῇα τοϑάεσ οἰΐζεη ΜΜ|ι}]} ἤπα δπῖρὶς ἰοοα ἔογ 1πουρῆϊ ἔοσ 8 
ὧδν οὐ τῆοσθ ἰῇ ψῆδίὶ Ὧδ ΤΊΏΔΥ πᾶν τεδὰ ἴῃ ἵἴγο ἤουγβ, Βυΐ ἴδε τηδῃ ψῆ0 
Ψ1}} πιαϑῖεῦ ἴῃ 6 ψ μοῖς ὈοοΪκΚ ν1}]} Ὀ6 Δι ΡΙΥ τενναγάςεά, δηα ψν1}} Ὀὲ σοπνίποεά 
ἴπαϊ 6 ἢ845 ὕξεθὴ οοηβοτηνρ τ ἃ σΟΙΊΡΔΩΥ οἱ ἴῃς νου 5 στοδῖθϑι τη θῃ, 
Βηὰ ἢ45 αδἴϊαϊπεαὰ δὴ δοουγαῖα Κηονϊεάρα οὗ οης οὗ ἴῃς νου 5 στεδίεϑι δηά 
τχοϑβῖ ἐπιροτίδηϊ ρεγβά5." -αΟἰἼσλγίε αι 7 ρερον, 
“5 ἃ φοϊῃρϑηᾶ οὗ ομυτοὴ ἰβίοτυ ἴοσ ἴῃς ἔἄγδι ἄνα οδηϊυσίθβ, [ἢ 15 νυ πιθ 

Ψ1]1 Ὀ6 ἰουπαὰ πηοβὶ υϑείαϊ, ίοτ τεδὰγν γεΐεσγεηςθ, Ὀοΐῃ ἴο ἴποβε Ψῆο ροβϑ658 
[ἢς τηοτα οἰαθογαίς σπαγος ἢἰϑίοσίεβ, δηὰ οσ ἴπε σεηεσγαὶ ἱπέοσγηδίοη ἀδϑιγεὰ 
ΌΥ ἃ γον τοδάϊηρ ΡυὈ]ς ; 16 ἴῃς ἰετηρεγδαῖθ ργαβθηϊδίοηβ οὗ (6 δας ποτ᾽ 5 
ΟὟ ἰΠποοσίε5 Ὁροὴ ἀϊθρυϊεά ροΐηῖθ σα ἰῇ {ποηβεῖνεβ οὗ στοαΐ νεαῖὶιο.᾽- 
ΨιὀὝοίλεδεα ϑαςγα. 

“«Ῥγϊποῖραὶ Εδίηγ οἵ τῆς Νενν (οϊϊερε, ἘάΙυτρῆ, 5 οἣς οὗ ἔπε ἰοτγεπηοβὶ 
δΟΠΟἾΑΥ5 οἱ Οτεαὶ Βυιϊαίΐη, δπα ἴῃ ϑοοιϊδηά, πὶ5 ποῖηδ, ἢθ ἰ5 τεραγάθα Όγ ἢ 8 
ΠΟ ΣΥΤΉΘη 845 ἴῃς οἢϊεί ἤσυτγα ἴῃ {Πεὶγ Ἔσο] ϑἰαϑίῖςαὶ 116. ὙΠοτα σδη Ὁθ 
1π|6 ἀουδὲ {πὶ [Π15 τεσεηὶ νοϊα πα νν1]} ἐπδησα ἢ 5 τορυϊδίίοη δηὰ βόγνο ἴὸ 
ἰαϊγοάπος Εἰτῃ ἴο ἃ Ὑ]άοτ οἶτοὶς οὗ ἔγοπά5."-- ρηργέραίονα ἐς, Διο ἕθρς 



Ζδε Ἰπίετηκίίοπαῦ, Φ΄δεοίοαίοαῦ, Σἰδτάτν. 

Πἰίβίοευ οἱ πε βίη ἢοςίγί Π6. 
ΒΥ 

ΘΕΟΠΕΘΕ Ρ. ΕἸΞΗΕΕ, Ὁ.0., 1.1..ῦ.. 
Τεδ Βέγοοίς Ῥεοίθϑδογ οἵ Ἐοεϊοαϊδαίς αἱ ΗΙδίοεν ἰα Υαῖο [Πεἱνοεαίενο 

γον ὅνο, 583 ρῬαᾶχζοδ, 92.50 ποῖ. 

“δ χίνεϑβ δῳρἷθ ὑγοοῖ οὗ γζᾶσγβ βοβόοϊδσβῃϊρ. Μδην οὗ {πο οἷᾶ ἄοο- 
{γίπηθϑβ δο γϑϑίδίθα σἱῖ 8 ἔγεβῃ 655, Ἰυςἰαϊν δηὰ εἰθρζαηοα οὗ βίυ]θ 
ὙὨΪΟΉ πλδῖο 1 8 ν ΎῪ σοδᾶδοὶα Ὀοοϊκ."--- 7Ζᾷῴς Δεῖν Υογξ Οὐτεγυέν. 

“ΕΓ 51 ΟΔ 1] [Π 15 νοϊαπι6 185 τοσίῃυ οὗ ἃ ἔογαπιοβὲ οΪδοθ 1 ΟἿἿΓ 
ΤΟ ἤοσ ᾿ἰϊθγαῖΐσσθ.. . . Ὗαδβανθ ῃὸ ΜΟΥ] οἱ ἴΠ8 58 076οἱ ἴῃ ΕΏ ΡΠ 58 
608] ἴο ἰΐ, ἔογτ νατίεϊν δῃηᾶ σδῆρθ, οἰἴθασηθββ οὗ βίδίθθηϊς, λα ἀϊοϊοῦβ 
εὐϊάδηςθ, δηᾶ οδἰμοϊ]οὶΥ οὗ ἰοῃα."-- ον αν Δίοησοη γον αηπα 75π612- 
2εππαερέ. 

ΤῈ 8 οἷν 88 ἴἰο βαν δαί Ὅτ. ΕἾ Υ 85 ὑσγοάπορᾶ ἴδ Ὀδ5ι Η5- 
ἴοτ οὗ Ποοίσίηθ [δὶ γα ᾶνο ἰῃ ΕΏΡ1158."--- Σὰ Μειυ γον ξυαηρεδτς 

ἍΤΕ 18 ἴο 26 σαϊίθ 8 τῇδτνοϊ μον ἃ Ὀοοῖς οὗ [μΐ58 κΚἰηᾶ (ΕΒΓ 5 
“Ἡϊβίοσυ οὗ Οῃσγίϑιιδη Ποοίσί θ᾽) οδὴ Ὀ6 ψτίτίθη 80 δοουγδαίοθὶυ ἴο 
8816. ἐπ οουἱᾶ οἷν Ὀ6 ἄοῃηθ ΌὈΥ οὔθ ψῆο δα ἃ νϑσὺ σοϊῃρὶθῖθ οοσ- 
ταδηᾶ οὗ 81} (86 ρμεγιοαβ.᾿ -- ΒΟΌΣ. σα Μ ϑάνθαυ, Οχγογαά. 

“ΤῈ Ῥγθβθῃΐβ 50 ΣΏΘΔΠΥ͂ πον δηᾶ ἔγεβῃ ροΐη(β δῃηᾷᾶ 18 5ὸ ποσγουρὮΥ 
ἰτοδίβα, δηὰ Ὀσίηοϑ 1ηἴο νον οοηϊθιροσδηθοῦβ ἱποιρδί, Ἔσο ν 
[86 Απγοτγίοδῃ, ἰδὲ 1ἰ 158 ἃ Ρ'θαβυγθ ἴο γθδᾶ 1ἴ, δῃὰ υ1]} Ὅδ6 δὴ εαυδὶ 
Ῥίδδαβυσα ἴο ρὸ Ὁδοῖκ ἴο 1 ἀρδΐῃ δηὰ δρδίῃ.᾿ ---ΒΊΞΗΟΡ Ϊοην Εἰ. Ηυβϑτ. 

“ΠΈτσουρδουςξ ΘΓ 185 τηδηϊξοϑί τὶ ᾶθ τοδάϊηρ, οδτοῦΪ] ὈΤΈρασα- 
κίοι, βρίτὶϊ δῃὰ σοοά ἡυπάρτηεηι,"--- δά μασείῥλέα Ῥγετόγέενέα». 

“Το ἴδῃ κα ΔΏΑ 5ἔγν]6 δύθ δ᾽ ἶἶκα ἄς! [111 ἔγεϑἢ ἀπά θαυ 
. «0... ΑἈΑδοοϊ μΜῆϊοῦ ψ1]1 6 ἑουπᾶ Ὀοζἢ βιἰπλυ]δίϊης δά ἰμδίσυοϊινθ 
το ἴ86 βιυπᾶσπηί οὗ πεοοΐορν."-- 756 Οσλωγολνια». 

“Ῥχοΐδββϑοσγ ΕἾΠΕ Ὧδ5 ἰγαϊπϑᾶ [Π6 ρα]. ἰο ἐχρθοῖ [ἢ8 θχο}ῖθο 
οἱ65 οὗ βοῃποϊδγβῃϊρ, οδηᾶογ, ἡ ϊ οἶα] Θαπ!ροῖδα δηᾶ δάγί σα 6 Ἰυςὶ ΠΥ 
Δηα οἰεζϑηοθ οὗ βῖγίθ ἴῃ ψὨδίθνεσ ΘΟΠῚ65 ἔσο ἢΒ ρεβκῆ. Βιυΐ ἰη 180 
Ρτθϑθηΐ ψοτκ Ὧ6 Ὧδ5 βυγραββοα Ὠϊπηδοὶέ. ᾿--Ρ ΟΕ. . Η. ΤΠΑΥΕΚ, σ᾽ 
ἥαγυανα δένέμείγ δελοοί, 

“ΤΕ τηροῖβ ἴπ6 βενογοϑί βίδηδατγά,; ἴΠδσα ἰβ ἔ.115655 οὗ Κηουϊεοᾶρσο, 
τοσοῦ ἢ ΤΟβθδγοι, ΚΟΘΏΪ δηδιγίς Γπουρῃϊ, δηᾶ ταγοβὲ θησὶ ῃσηθηῖ 
ἔογ ἃ ροβίεἶνο, ργσγοξουπῃᾷ δηᾶ Ἰθραγηεᾶ οτος. Ὑῆογα 158 ἱηϊογργείδιϊνο 
δῃηᾶ τονθαϊίηρ βυπιραίμυ. 1{ 15 οὗ ἴῃς6 οἷ455 οὗ ψόοσῖκϑ μδ΄ τσ ἐροοἢβ 
ἰῃ {Ποὶγ βανθσαὶ ἀδραγίσηθῃςϑ.᾿ --- 7ζ4 ον οξ, 

“Α5 ἃ ἤχει βιυᾶν οὗ [δε ΗἰΞίοτν οὗ Ὠοοίτίηθ, Ῥγοΐδϑβοῦ ΕἸΒΗΘΊ Β 
ψοϊα)6 885 ἴ86 τηοσὶϊ οὗ Ὀδίηρ ὅ.11, δοουγαῖθ δηᾶ ἱπίογθϑίηρ." 

--σγοῖ. Μαβξκοῦβ Που9 

Φς νὸς, Ηδσ ρϑίδοῖβ ὕ}Ρ, τοογζϑηΐϊζθβ 8ηἃ ργοβθηίβ [86 σθβϑυ]β οὗ 
γηνοει χαϊίοι ἴῃ ἃ βίγ]6 σαγοὶν ἐμ]} οὗ 1ἰΐοσγασν ομδγηλ." 



ΞΦΞ“"“Ξ-- 

σός Ἰπέετπαδομπαί Οβεοίοαίοαί Σἰδτάνν. 

ΓἨΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΘΤΙΤΌΤΊΟΝΚ. 
ΒΥ ΑἸ ΕΧΑΝΌΕΒ Ν. α. ΑἸῈΝ, Ὁ.ῦ. 

Ῥτοίςςϑοσ οἵ Εσοὶς "ἰαϑιοαὶ Η; βίου ἰπ ἴῃς ἘΡίβοοραὶ ΤὨδοϊορίοδὶ ϑοδοοῖ 
ἰῃ (δεῦτ χα. 

γον ὅνο, 577 Ῥαξοδ, Φ2.Κ0Ὸ ποῖ. 

“4 Ῥγοίεβϑοσ ΑἸ] θἾ5 ΟΠ γϑι δὴ [Ὠ50Σ1ῸΠῚ ΟῚ 58 ΠΊΑΥ Ὀ6 τεραγάθα 845 [ἧι τηοβ. 
ἱπηροτγίδηϊ ρεγιπδηθηΐ σοι υτοη ΨΠΙΟἢ ἴῃς Ῥτγοϊδβδίδης ΕΡίβοοραδὶ Ομ σοῦ 
οὔ τῃς [Ππἰϊἰεὰ ϑιαῖεβθ 45 γεῖὶ πιδάδ ἴο βθΠΕΓΆὶ ἔΠπεοϊορίςδὶ τουρσῆς. [ἢ ἃ ἴεν 
Ρατγιϊσαϊαγα ἃ ΜΜ}} ποῖ σοπηηδηὰ [86 ἀηΐϊνογϑβαὶ, ΟΥὁ ὄνϑὴ ἴῃ σεπεγαὶ αϑβθηὶ οἵ 
αἰβογιπυηδῖὶηρ τεδάθγϑ ; θὰϊ 1 ΜΨ1] τασαῖνα, 845 ἰΐ ἄδβεῦνεβ, ἴῃς σεϑρεοῖ δηὰ 
δρρτγβοϊδιίοη οὗ ἰῇοβα ψῆο τίρσθον δϑιϊτηδῖα [ἢ νατγὶθα, Ἰδαγηθα, δηὰ ἱπάεδροηά- 
δὩϊ 5ρισιῖ οὐ τὴ6 δυῖϊδοτ."--- 72 Δ Αἰ γιεγίεαν “ομγμα οὐ 7 ἀεοίορν. 

“ΑΚ ἴο ἢῚ5 τηεῖϊῃοά πέτα οδὴ 6 ὯῸΟ ἴννο ΟΡΙὨΙΟΏ5, ΠΟΥ 85 ἴο ἴῃς Ὀγοδά, 
οτἰτῖςαὶ, δηα ἀρργθοϊαιίνα σμαγδοῖοσ οὗ δἰ ϑίυάγ. [1 15 δὴ ἱπηπε 56 } Υ σὺρ- 
σεϑῖϊνο, σῃπιυ ]δτηρ, δηαὰ ἐποουγαρίηρ Ρίεςς οὐ ψουκΚ. [11 φῇονν5 τῃδῖ τηοάδσῃ 
ΒΟΠΟΪΥϑ ἢ ρ 15 ηοῖ 4}} δἵ 568 ἃ5 ἴο γϑϑὶ! 5, δηα ἰἴ ργοδθηῖβ ἃ ΨΟυΤΩΥ νἱον οὗ ἃ 
στεαὶ δηὰ ποῦΪς συδ)]εοῖ, ἴῃς στοδίθϑδὶ δηα ὩοὈ]αϑὶ οὗ 41} 5 0] 6οῖ5.᾽"--- 7 Δ: 2»- 
ἀερεραερ. 

“ΤῊΪ5 νν}}} δῖ οῇςβ ἴδε ἰἴ8 ρἷδος διποηρ ἴΠ6 τηοϑδῖ νδ] υδ0]6 νοϊαπιο5 ἴῃ ἴπ 6 
“ Ἰηϊεγηδίίομαὶ ΤΠδο]οσίςαὶ 1 ΔΌτγαγυ,᾿ σομϑιϊταηρ ἴῃ ἰἴ56 1 ἃ νεγὺῪ σοπιρ]εῖς 
δρίϊοπις Ὀοϊῃ οἱ σβηθγαὶ συγ ὨΙΒίοΟΥΥ δηὰ οὐ ἴῃς ἢἰϑίουυ οἱ ἀοοίγη 68. 
ον. Α 5ϊηρῖο ηυοίδιίοη ν»6}} ΠῚ πσίσαῖθβ τῃς ὈτΠΠἸδηΐϊ 5ῖγ]6 δηὰ πε ῥτο- 
ἰουπά τπουρῆὶ οἱ τἴπς Ὀοοϊι."-- 7.4 Δέὀῥἑοίλεεα ϑαεγα. 

““Ἴῃε ψϑϑὶ τῇ οὐ ἰδαγηΐηρ, ἴπε Ὠἰδίογίοδὶ βρὶ γι, [Π6 ΡΠΙ]οϑορὶς σταβρ, τμ6 
Ἰογαῖτγ ἴο ἴῃς σοπηπυ ν οἵ 16, νυ μῖς ἢ Ἔνεγυννῃοτα σμαγδοΐθγιὶζε ἢ 5 Ποσουρἢ 
βίυαγ οἵ {πε ογραῃϊζαίίοη, ογεθάβ, δηὰ οὐ]ῖ5 οοπϑιαὐἱηρ (γι βείδη [πϑτῖτὰ- 
[ἰἴοη. . . . Ηονενετγ Πα τοδάεσ τηδὺ ΟἱΠεν νυ τἴπ6 σοποϊ 5 οἢ 5 οἵ [ῃ6 
Δαῖμοσ, ἴεν ψν}}} ααεϑιίοη ἢ15 ραϊπϑῖα Κρ ΞΟ ΠΟΙ δ ἢ ρ, ῥα ἰςἰ4] ἰετ ρογαπιθηῖ, 
δηΩ σςαῖῃο ΟΥ̓ οὗ (τ ϑιδη ϑρίτῖς."᾿- 7Δς ἡ ἀναρεε. 

“1 15 δὴ ΠΟΠΟΥ ἴο ΑἸπογίοδη ϑο πο υϑῃρ, απὰ ν}}}} θῈ το Ὁ 411 ψῆο 
ὙἰΞἢ ἴο Ὅς αὐγεδβὶ οἱ ἴῃς δρε.᾽"-- 7734 διμέλεγαη Ολεγοά Κευΐσι. 

“ἍὙΠῸῈῸ 41} 115 ἀείεοοϊβ δηὰ 1ϊπιϊταϊίοη 5, 115 15 ἃ πηοϑῖ ΠΠατηϊαϊηρσ δηὰ βυρσ- 
δεκῖῖνε Ὀροϊς οἡ ἃ 5ιδ)]εςϊ οὗ δοϊαΐηρ ἰμιεγεϑί, "-- 72 Δ σλγηίαη 7ρμέφ ϊ- 
φέμοο ὦ ς 

“Ἴὸἰ5 ἃ ᾿γεδϑυσυ οὗ ὄἌχρετὶ Κηον)εάρε, δυγσδηροα ἴὼ δὴ ογάοσὶυ δηὰ Ἰυςϊὰ 
ΤΆΔΠΏΘΥ, δηἀ πλογὰ ἤδη οὐ παγῖν το ῦϊθ. . . . [Ι{ὶ5 σοπίτο δὰ Ὀγ τῃ6 
σδηαϊὰ δά οσί σαὶ ορίσιῖ οὐ τῃς σαγεοία! ἰϑιογίδη νῆο, οὗ σουτϑο, π85 ἢΪ8 
σοην] το 5 ἀπα ρῥγείεγθησας, Ὀὰϊ Ῥγνῆο0 πηᾶῖκαϑ πο οἷαἱ πὶ ἴῃ τπεὶγ θθ μα] ψηϊς ἢ 
ἴδε ίδοῖ5 ἀο ποῖ βδεεπὶ ἴο ψνδγγδηῖ."--- 7Δς Ορηρσγέσαἑίονα δ: . 

“δ ντίϊεβ ἰῇ ἃ ἌἽπαγπιίηρ οἰγὶθς, δηα ἢᾶ5 Ἵο]]δοϊεα ἃ ναϑὶ διηουηῖ οὗ ἱπ- 
Ῥογίδηϊ πηδίθγίαὶ ροτγιδιπηρ ἴο ἢ]5 5 ]εςῖ ψΠΙΟΝ δὴ 6 ἰουπά ἰῃ τ οἴποσ 
ψγοτῖκ ἰῇ 50 σοπιρδοὶῖ ἃ ἔοσχῃ,'-οά 44 Δία Χογά Οὐξεέγνεν 



ὅθε Ἱπίετπαίομπαῦ Φβεοίοαίςαὐ Ξίβτάτρ. 

Αροϊοροίϊοβ; 
Οεγ, πε ἰδηΐϊίν Ὠοίοηπίνοίν ϑέδίοθά. 

Βγ τὸ ἰΪδἰϊοὸ ΑἸΕΧΑΝΌΕΒΗ ΒΑΙΜΑΙΝ ΒΗΌΚΕ, δ.Ό.. 

Ρενοίεδδονγ οἵ Αροϊοχοίϊεα δα Νοῖν Τοδίαπιοπέ Εχοχεοαῖα, Ῥγοο Οδεεοῖ 
αἰἴδαεχον; Αὐἴπος οὗ "' Το Τεδϊ πίη οὗ ἴποὸ Τινεῖνο,᾽᾽ “" ΤἉΤῆο Πα 116. 

τοῦ οἵ Ομγίδι,᾽" “ ΤΠπὸ ΚΙηχάοσι οἵ αἀοά͵᾽ εἴς. 

Ογον ὅνο, 528 ρδζοϑδβ, Φ2.50 παῖ. 

Ῥγοΐδϑϑοσ Βγιςθ᾽β τοσκ 15 ποΐ δῇ δρϑβίγδαοϊ ἰγεδιϊβα οἡ δροϊοροίοβ, 
Ὁσπὶ δὴ δροϊορεϑίίο ργεβεηϊδαίίοῃ οὗ ἴ86 Ομ σγίβιδη ἔδιῖῃ, τ ἡ τεέθσθεηοθ 
ἴο δίονοσ 1 ΟἿΓ 1η16]]6οῖ 81 Θον]Γο τ ης στδῖκοϑ ἔαὶ ἃ αἱ σοὶ δἱ 
ἴδε ρῥσγδϑϑϑῃῖ {1η6. 

{ δά άγαβ568 ἰ[561 ἴο θη ψοβϑ βυτρδίίθβ ασὰὸ τ ΟὨ σι βιϊδηϊν, 
Δηα ἀϊβου 5565 {86 ἴορὶςοβ οἵ Ὁσγϑϑϑίηρ σοῃσογῃ---ἰὩ6 Ὀυγηΐηρ αὐθϑεϊοΏ 3 
οὗ ἴῃ6 Βουγ. [1 18 οἴεσεά 85 δὴ δἱα ἴο ἔδὶ [ἢ σαίμοσ 880 ἃ Ὀυςσοϑβ οὗ 
τοοαϊνοα Ὀρ]οῖ δηᾶ δῇ ΔΊΟΥ οὗ ΘΔΡΟΙΒ ἔοσ [86 ογσγίβοάοχ Ὀδ]ϊονοσ. 

“ΤῊ 6 Ὀοοῖς [Ὡτουρσδῃοις Ἔχ Ὀἱϊ5 (86 τιοϊῃοᾶβ δηᾶ [6 γοβυ] 5 οὗ 
οοπϑοϊθηϊουῦβ, ἰηἀαροπάθηϊ, οχροσγί δηὰ ἄδνοιϊς ΒΙ.Ό]ο41] βοβοϊασβΐρ, 
δηὰ ἴξ 15 οὗ ροσγηδηθῃῖ νϑῖὶπα."--- 7.ε σρηργεραϊοραίεεί.. 

“«ΤῊ6 Ῥγδοίΐοαὶ ναῖὰθ οὗ [8198 Ῥοοϊς θη 165 ἰτ ἴο ἃ ὉΪΔοθ ἰῃ ἴ86 
Εσβί σϑηῖ."--- 7 7πάφρεμάξρξ. 

“Α ρΡαζίθηΐ δῃηᾶ βοδβοϊδυε! νυ Ὀγοϑδεηίδίίοῃ οὗ ΉΓΕΡΊΠΗΥ Ὁηάᾶοσ 
αϑρεοίβ Ὀδβί διιθᾶ ἴο οοτητηθπᾶ ᾿ξ ἴο “Ἰηροθθουβ δηᾶ ἰσγυ-Ἰονίη 
ταῖϊπα8.᾽"-- Ζάς λιαξέον. 

ὙΒΘ Ῥοοΐκ 15. νγε]-ἰρ ἴῃ ρθη Βα Ὁ]6 ἴο ἴ8οβθ Ὑ70 Ῥσοόροβϑθ ἴο 
Κ6ΘΡ δΌγεδβε οὗ [86 {ἰση65.".---- γεσίεγηε Ολγέείίαν ΑΓ ἀνοεαζε. 

ΟῬχοΐεββοσ. Βσγίοθ ἄοεβ ποῖ ΤοῃβοϊουβΥ ἐνϑᾶθ δὴν αι ΠςΌΪΕΥ, 
Δρα δ6 οοπῃδίβδητιν δ᾽τ8 ἴο Ὅ6 Πσοιῃρίθίοὶν [δ1: χοϊδάοά. Εον [815 
ΤΟΔΒΘΟΏ 86 ὙῚη5 ἔσοηι ἴδ6 βἰδζγί [86 βίσοῃης οοηβάρηοασ οὗ ἴ86 τοδᾶορζ."-- 
“ ἀναμέεξ. 

“115 Δα ΓΑ ὉΪ6 ΒΡ σὶϊ, ὯῸ 1655 [δὴ ἰῃ6 βίσοηρτῃ οὗ 18 αγρυτηθηῖβ, 
σι] γὸ ἔδσγ ἴο γεαλονθ ΤΊ ΔΩΥ οὗ [6 Ῥσγο) μαϊοθϑ οσ ἀουδὶβ οἵ ἴποβθ ψῇο 
ΤῸ ουϊδίᾶδ οὗ ΟΠ γί ϑιδηΐςΥ, Ὀὰϊ 0 ἄσθ, πθνογί6 1655, Ὡοὶ ἰπ84615."-- 
λίσιο γόον 7»γίδιεε. 

“1 ἃ ψοτζᾷ, 86 [6115 Ῥτϑοΐβϑῖν ψῇδὲ 411 ἱπτϑ ] ]Πσοηξ ΡΟσΒΟῚΒ τ ἰβὮἢ ἴο 
Κηον, δηᾶ [6115 11 1Π ἃ οἴθδσ, ἔγοϑἢ δηᾶ σον ποὶηρ ΤΠΔΏΠΟΙ. ϑΟβσοοῖν 
ΔΏΥΟΩΘ Ἦδ5 850 8:10 Θϑβέα ἢν τοηδοσγεᾶ [Π6 βϑγνίοα οἵ βῃδυίηρ στ μδῖ 
[86 τοβϑυϊὶ οὗ ἴ86 Ὠἰσ ΒΘ ογιἰοἰβηι 15 ἔοσ [Π6 ῬΤΟΡΟΓ υπδετγβίδησίϊηρ οὗ 
1 ἰδίοσυ δηά σεϊϊ σίοη οὗ 15γδβὶ."-- Αἰ κάοινορ' Αἰευΐξο. 

εἰ Ὅς. πᾶνα ποῖ ἔοζ 8 Ἰοηρ {ἰπ|6 ἴα θῇ ἃ ὈΟοοΚ ἰῃ Βδηᾷᾶ (διδὲ 15 τοτε 
βιϊτηαατίηρ ἰο ξαϊῖα.... ΡΤΒοαυϊ οομηθηείηρ ἐατίμοσ, στα τερεδῖ 
1ῃδι [159 νοϊαπηθ ἰ5 86 αὐ] ϑῖ, ποδὶ βοῃο σῖν, τοδὶ δἀναποθά, δηὴ 
ΒηΑγροϑὶ ἀοέοποο οὗ (τ βιίδηϊςν ἴηδὶ δα5 Ἔνοσ Ὀδθβθὴ ψσιοπ. Νε 
τμδοϊοσίοαὶ Όσαγν βῃουϊα 6 σἱεπουῖ {1."᾿ -- Ζώον᾽ ς 41ἐν αὐαῖ ' 
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ΤΗΒ ΝΕῊῪ ὙΟΕΚ ΡΌΒΙΕΙΟ ΠΙΒΕΑΚῪ 
ΒΕΕΕΒΕΝΟΕ ὈΕΡΑΒΤΜΕΝΤ 

Ταῖο Βοοῖκ ἰδ υπᾶϑε στὸ οἰξϑιιποοέάδειοθα ἔο ὁ 

ξαΐκοει ἔξγοι ἐδο Βυΐϊ ἀτή 

ἔοτιι εἴ 






